
Je mag er uiteraard van uit gaan dat 
elke leerkracht op onze school leerlin-
gen begeleidt. Daarnaast neemt de 
klastitularis de rol van vertrouwens- 
persoon op. Bij hem of haar kan je 
dus altijd terecht bij problemen. Ten 
slotte zijn er in onze  vestiging ook een 
aantal interne  leerlingenbegeleiders, 
die samen met het CLB-anker, het 
zorgteam vormen.

Indien er problemen zijn waarvoor je 
niet terecht kan bij je leerkracht of titu-
laris, mag en kan je altijd beroep 
op ons doen. We proberen dan, in nauw 
overleg met jou en je ouder(s), je leer-
krachten, je  klastitularis, de klassen-
raad, het CLB, het ondersteun-
ingsnetwerk en de directie een 
degelijk begeleidingsplan op te stellen. 

We kunnen hulp bieden op allerlei 
manieren: een vertrouwelijk gesprek, 
leren leren en plannen, hulp zoeken om 
je bij te werken als je langdurig afwezig 
bent geweest, je steunen als je 
problemen hebt die je studies be-
moeilijken (leerstoornissen, gezond-
heidsproblemen, persoonlijke 
problemen) …
Mogelijk spreken we je zelf aan wan-
neer we merken dat er iets fout loopt.

Op deze manier proberen de leerlingen-
begeleiders voor alle betrokkenen een 
ondersteunende rol te spelen.

Hallo, ik ben Julie 
Craps en ik ben de 
socio-emotionele 
begeleider en 
leercoach voor de 
leerlingen van de 
eerste graad.

Mijn naam is Kyra 
De Launois en ik ben
de socio-emotionele 
begeleider en 
leercoach voor de 
leerlingen van 
de tweede graad.

En mijn naam is 
Astrid Jooken, leef-
coach voor zowel 
leerlingen uit de 
eerste en tweede 
graad.

Leerlingenbegeleiding kan alleen
maar werken als je zelf bereid bent 
hulp te aanvaarden en als je zelf wil 
meewerken.

Leerlingenbegeleiding is geen bijlessen-
dienst. Soms kunnen tekorten ook een 
aanwijzing zijn dat je voor de verkeerde 
richting hebt gekozen. Ook hier geven 
we jou en je ouders dan een eerlijk 
advies.

Tijdens de schooluren kan je de interne 
leerlingenbegeleiders vinden in hun 
lokaal, in de lerarenkamer of via het 
secretariaat. Indien jij of je ouders een 
afspraak willen maken, kan dat 
natuurlijk ook via Smartschool of 
telefonisch via het secretariaat. Op het 
secretariaat kan je vragen naar Sigrun 
De Groef en Greet Denayer. Zij zijn 
vertegenwoordigers van de 
leerlingenbegeleiding.



Leerlingenbegeleiding 

Leerlingenbegeleiding op onze 
school betekent werken aan het 
welbevinden van de leerlingen. 
Dat gaat zowel over de schoolse 
prestaties als over het zich goed 
voelen op school. 

Het Sint-Martinuscollege als 
leer- en leefomgeving dus. 

Het CLB staat voor ‘Centrum voor leer-
lingenbegeleiding’. CLB-medewerkers 
zijn er om leerlingen, ouders en 
leerkrachten te helpen bij vragen over:

• leren en studeren; 
• schoolloopbaanbegeleiding;
• psychische en sociale problemen;
• preventieve gezondheidszorg.

Als de hulp van de school niet volstaat, 
kan je naar het CLB stappen. Het CLB 
luistert dan naar wat jij vraagt of zoekt, 
en kan je helpen met informatie, 
advies, diagnostiek of een korte 
begeleiding. Als er meer nodig is, kan 
er samen gezocht worden naar gepaste 
hulp buiten de school.

Het CLB werkt in vertrouwen en in het 
belang van de leerling, heeft beroeps-
geheim en gaat respectvol om met alle 
informatie in het dossier. 
CLB-hulp is gratis.

Alle leerlingen krijgen regelmatig een 
medisch onderzoek en kunnen gratis 
inentingen krijgen.
 
Wie vaak afwezig is op school, krijgt 
sowieso begeleiding.

CLB-arts: 
Lut Tuts
lut.tuts@vclbleuven.be

CLB-verpleegkundige: 
Ann Buntinx
0490 64 51 06
ann.buntinx@vclbleuven.be

Meer informatie nodig? Kijk op 
www.vclbleuven.be of via 016 28 24 00

Hallo, ik ben Patricia Leyssens en ik ben 
het CLB-anker op SMO. 
Ik ben maandag en donderdag aanwezig 
op school. Je kan mij vinden in lokaal A109 
of je kan mij bereiken via Smartschool, via 
de leerlingenbegeleiders, 
via patricia.leyssens@vclbleuven.be 
of op het nummer 0490 64 51 81


