Što je CLB?
CLB je Centar za usmjeravanje učenika (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). CLB učenicima pruža
smjernice i potporu tijekom cjelokupnog njihovog školovanja. Sve škole povezane su s centrom CLB.
CLB funkcionira nezavisno od škole. Sve usluge CLB-a su besplatne.
Kome je namijenjen CLB?
CLB je namijenjen prvenstveno učenicima. A to si upravo ti! CLB-u možeš slobodno uputiti sva svoja
pitanja. CLB također rado kontaktira s tvojim roditeljima ili skrbnicima.
S kime surađuje CLB?
Osim s roditeljima, suradnja s učenikom prvi je i osnovni zadatak CLB-a. Tvoji problemi nas najviše
zanimaju.
CLB želi da se osjećaš ugodno u školi. Stoga je suradnja sa školom važan dio našeg usmjeravanja. CLB
surađuje sa savjetničkim uredima škole (koordinatorom brige o učenicima ili savjetnikom za učenike).
CLB će također po potrebi uključiti učitelje i ravnatelja škole.
Što mogu pitati CLB?
CLB-u se možeš obratiti s najrazličitijim pitanjima:
•
•
•
•
•
•

Pitanja o potpori i brizi koju pruža škola
Pitanja o školovanju: odabir programa učenja, talenti i interesi, izostanci i obavezni program
obrazovanja, prijelaz iz osnovne u srednju školu, učenje i rad
Zdravstvena pitanja: rast i razvoj, cjepiva, mentalno zdravlje, pubertet, vid i sluh, poremećaji
prehrane, ovisnost, odnosi i seksualnost
Poteškoće s učenjem: problemi s čitanjem ili pisanjem, preteške ili banalne lekcije,
problematični jezici, ili koncentracija, pažnja i strategije učenja kao izazovi
Društveni problemi: poteškoće kod kuće, uznemiravanje, razvod roditelja, odnosi s
prijateljima, osjećaj nezadovoljstva samim sobom, stres
…

Kako funkcionira CLB?
CLB-u se možeš obratiti izravno sam/sama. Obrati se nekom suradniku CLB-a, primjerice u školi, ili
preko interneta na CLBch@t ili Onderwijskiezer. Škola također može zatražiti smjernice od CLB-a.
CLB će se uvijek prvi obratiti tebi i/ili tvojim roditeljima. Zanima nas tvoje mišljenje. Zatim ćemo ti
objasniti što namjeravamo poduzeti te ćemo u suradnji s tobom doći do rješenja.

S CLB-om surađuju razni stručnjaci: psiholozi, pedagozi, liječnici, socijalni radnici, medicinske sestre i
drugo osoblje. Zaposlenici CLB-a rade u timovima i redovito razmatraju načine na koje mogu biti još
korisniji. To nazivamo timskim savjetovanjem.
Ponekad trebamo uključiti i druge kako bismo vam pružili najbolju potporu, primjerice kako bismo došli
do točne dijagnoze ili pružiti pomoć. Uvijek ćemo se najprije obratiti tebi.
CLB ima odgovornost čuvati povjerljivost. Sve što kažeš CLB-u ostaje tajno između vas i CLB-a. CLB ne
smije otkrivati te informacije nikome bez opravdanog razloga. No, to mogu učiniti u specifičnim
situacijama, primjerice tvojim roditeljima ili školi. Najprije će se obratiti tebi. Ako ste u opasnosti, CLBov tim može odlučiti prekršiti načelo povjerljivosti. Međutim, uvijek će se najprije obratiti tebi.
Zaposlenici CLB-a uvijek su spremni odgovoriti na bilo koje pitanje glede povjerljivosti.
Sustavno kontaktiranje
Od tebe se očekuje da redovito posjećuješ CLB radi održavanja sustavnog kontakta, što je prethodno
opisano kao „zdravstveno istraživanje“. Roditelji su također pozvani na prvi sustavni kontakt u
predškolskoj fazi. Taj sustavni kontakt koristimo da bismo izbliza pratili tvoj rast i razvoj. To je također
idealno vrijeme za bilo koja dodatna pitanja.
Osim toga, CLB pruža redovita besplatna cijepljenja.
Kako mogu doći do CLB-a?
•
•
•

Možeš pronaći podatke za kontakt s lokalnim CLB-om na the Onderwijskiezer website:
www.onderwijskiezer.be
Također možeš anonimno i besplatno čavrljati s CLB-om. CLBch@t je namijenjen i roditeljima.
Radno vrijeme provjerite na www.clbchat.be
Informacije o tečajevima učenja, savjetima o tome što odabrati i različitim samotestiranjima
povezanima s interesima, motivacijom i strategijom učenja potražite na Onderwijskiezer:
www.onderwijskiezer.be

