Tekstvoorstel voor brochure Ouders Lager Onderwijs
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Een nieuw schooljaar,
een nieuw verhaal voor u en uw kind
p.3
Beste ouder,
Of uw kind voor het eerst de schoolpoort binnenstapt, of al naar het zesde
jaar lager onderwijs gaat: een nieuw schooljaar is elke keer weer een
beetje avontuur. Zowel voor uw kind als voor uzelf. Een nieuw leerkracht,
nieuwe klasgenootjes of zelfs een heel nieuwe school ...
Er komen zeker nieuwe, plezierige dingen op u af, en ook nieuwe uitdagingen.
Voor moeilijke momenten is het CLB er voor u. Het CLB of Centrum voor
Leerlingenbegeleiding staat met een bekwaam en veelzijdig team van
specialisten klaar om u en uw kind bij te staan, of het nu gaat over
leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes.
Want van een ding kan u alvast zeker zijn ...

Het CLB helpt.
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WAT KAN HET CLB DOEN VOOR U EN UW KIND?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding stelt uw kind voorop. Hun welzijn is
onze prioriteit. Dat geldt zowel voor hun lichamelijke als voor hun geestelijke
gezondheid. Het is onze taak om leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière
waar en wanneer nodig bij te staan en te begeleiden, zodat zij maximale kansen
krijgen om zich te ontplooien.
Als er onderweg problemen opduiken, staan we klaar om te helpen. Samen met u
en met de school zoeken we naar oplossingen. Dat doen we deskundig,
respectvol en discreet. Om deze taak uit te voeren beschikken we over een sterk
team van ervaren hulpverleners waaronder psychologen, maatschappelijk
werkers, artsen en verpleegkundigen. Wij kunnen bijvoorbeeld samen een
traject lopen en zo nodig de attesten afleveren voor doorverwijzing naar
gespecialiseerde hulp.
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WAARVOOR KAN U OP HET CLB REKENEN?
U en uw kind kunnen op ons rekenen voor de volgende vier punten.
-

-

Psychosociaal functioneren. Hoe voelt uw kind zich in de groep? Is het
goed geïntegreerd of heeft het moeilijkheden om aansluiting te vinden?
Zit het goed in z’n vel? Is het gelukkig op school?
Leren en studeren. Kan uw kind volgen? Heeft het leermoeilijkheden? Zo
ja, waaraan ligt dat? Wat zijn z’n sterktes en wat verdient meer aandacht?
Preventieve gezondheidszorg. Is uw kind gezond en wel? Hoort en ziet
het goed? Hoe zit het met zijn algemene fysieke toestand? Zijn er dingen
waar speciaal aandacht moet aan besteed worden? Beter voorkomen dan
genezen!
Begeleiding van onderwijsloopbaan. Is uw kind klaar voor de overstap
naar lager of secundair? Wat zijn de interesses van uw kind? Wat zijn z’n
talenten en waarin is het wat minder goed? Wat zijn de beste keuzes voor
de toekomst?

Deze vier pijlers houden we samen met u en de school in de gaten, en als dat
nodig is, helpen we. Zolang uw kind in de lagere school zit, doen we dat altijd in
overleg met u.
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WAT KOST DE HULPVERLENING VAN HET CLB?
De diensten van het CLB zijn helemaal gratis, gedurende de hele
onderwijsloopbaan van uw kind.
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ELK KIND HEEFT UNIEKE KWALITEITEN
Nog nooit hebben we een kind ontmoet dat geen talenten heeft. Hoewel sommige
kinderen kwetsbaarder zijn dan andere en elk zijn eigen ritme heeft, bezit ieder
kind kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden. Soms is er wat
extra hulp of een duwtje in de rug bij nodig, en daarvoor kan u bij het CLB
terecht.
Maakt u zich ergens zorgen over? Heeft u het gevoel dat er iets niet goed zit?
Neem gerust contact op met ons: samen bekijken we wat er aan de hand is en
wat we er kunnen aan doen. Want we zijn er ook voor u, ouder(s).
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET CLB
EN DE INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING VAN DE SCHOOL?
Elke school werkt samen met een CLB. Zowel de school als het CLB streven naar
het welzijn van uw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken
we vaak samen met de school. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in
onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.
Het CLB is bovendien onafhankelijk. Als u liever niet hebt dat de school
betrokken wordt, dan kan dat. U kunt dus los van de school bij ons aankloppen.
Daarbij kunt u op onze discretie rekenen.
Ook als u niet tevreden bent over de school of over hun aanpak van een
probleem, kan u dat in vertrouwen aan ons melden. Wij zullen u op discrete
manier helpen en samen met u zoeken naar de geschikte oplossing.
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Het welzijn van uw kind, daar gaat het ons om. Aarzel dus geen
seconde om ons te contacteren. Een gedreven team van experten
staat op elk moment voor je klaar om te helpen.
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ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺼﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻚ و ﻟﻄﻔﻠﻚ
p.3

اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻷﻋﺰاء
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
.ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺻﻐﯿﺮة
 .ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ وﻟﻄﻔﻠﻚ ،ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،زﻣﻼء ﺟﺪد أو ﺣﺘﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﯾﺪة

ً
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪة أﺷﯿﺎء ﻣﻤﺘﻌﺔ أو ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة
.وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺳﺘﻮاﺟﻪ
ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺳﺘﺠﺪ ال  clbﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
ال  clbأو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ذو ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
ً
.واﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﻲء واﺣﺪ وﻫﻮ أن ال  clbﺗﺴﺎﻋﺪ .
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ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ال  clbﻟﻚ و ﻟﻄﻔﻠﻚ ؟
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﻀﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ ﻫﻲ أوﻟﻮﯾﺘﻨﺎ ،ﻫﺬا ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.
ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻫﻲ دﻋﻢ وﺗﻮﺟﯿﻪ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻨﻤﺎ وﻣﺘﻰ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻬﻢ اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ
.اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ

اذا ﺣﺪﺛﺖ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻌﻜﻢ وﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﺣﺘﺮام وﺳﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺑﺨﺒﺮة ﺟﯿﺪة
.ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ،ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع وأﻃﺒﺎء وﻣﻤﺮﺿﯿﻦ
وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻃﻔﻠﻚ وﻧﻌﻄﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اذا اﺣﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻪ اﻟﻰ اﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
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ﻣﺎ ﻫﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ال
:ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ أﻧﺖ وﻃﻔﻠﻚ اﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
:اﻷداء اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﯿﻒ ﯾﺸﻌﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؟
ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؟ أم إﻧﻪ ﯾﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ؟
ﻫﻞ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﯿﺎح ،ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
:اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻫﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ؟ ﻫﻞ ﯾﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؟
اذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،أﯾﻦ ﯾﻘﻊ ﻫﺬا؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺘﻤﺎم
:اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ
ﻫﻞ ﻃﻔﻠﻚ ﻫﻮ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﯿﺪة ؟
ﻫﻞ ﯾﺴﻤﻊ وﯾﺮى ﺟﯿﺪَا ؟
ﻣﺎذا ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أﺷﯿﺎء ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ؟
!اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج
; ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻫﻞ اﺑﻨﻚ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻸﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أو اﻷﻋﺪادﯾﺔ ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﻫﺒﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪه ؟ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺨﯿﺎرات اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ؟
.ﻫﺬه اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﻨﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻜﻢ وﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻀﺮورة
.ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻚ ﺣﻮل وﺿﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ال clb
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺧﺪﻣﺎت ال  clbﻣﺠﺎﻧﯿﺔ
p.8
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﺪﯾﻪ ﻗﺪرات ﻣﻤﯿﺰة
ً
أﺑﺪا ً
ﻟﻢ ﻧﻘﺎﺑﻞ ً
ﻃﻔﻼ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻪ ﻣﻮاﻫﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻫﻢ وﻛﻞ واﺣﺪ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص
.
ً
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﯾﻤﻠﻚ ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،أﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﻚ
 .اﻷﺗﺼﺎل ﻣﻊ ال clb
ﻫﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ؟
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ أن ﻫﻨﺎك ً
ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ؟ ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﻷﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ،ﺳﻨﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﺮ ،ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻣﺎذا ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ اﺗﺠﺎه ذﻟﻚ،
ً
.ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ً
اﯾﻀﺎ
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷوﻟﯿﺎء
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ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ال  clbواﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ؟
،ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ً
ﺟﻨﺒﺎ اﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ال clb
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻌﺎدة ﻃﻔﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
.ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وال
.ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
وﻓﻮق ذﻟﻚ ال  clbﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﺪم إﻋﻼم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ ذﻟﻚ.
،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻨﺎ واﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻨﺎ دون أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ً
راﺿﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﻨﺎ وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﺗﺜﻖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﺮﯾﺔ
ﺣﺘﻰ اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
.وﺳﻨﺒﺤﺚ ﻣﻌﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
p.10
.ﺳﻌﺎدة ﻃﻔﻠﻚ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪده ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺮدد وﻻ ﺛﺎﻧﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ
.ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ وﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

