
 

 

Wie zich goed voelt 

in zijn vel… 
 

presteert beter ! 

 
 

 

 
 

informatie voor ouders en leerlingen 

Bij wie kan ik terecht met 

welke problemen? 

 

 

pestenkanniet 
 

Via smartschool een bericht sturen naar “pestenkanniet” om alle pestgevallen te melden. 

We grijpen dan zeer snel in. 

 
 



de klasleraar 
 

- is de EERSTE persoon die je aanspreekt als je op  één of andere  wijze 

   problemen hebt in de school  of in de klas. 
 
 

- is de persoon die je zo goed mogelijk helpt om  deze problemen op  te 

   lossen. 
 
 

- is de persoon die je eventueel doorverwijst naar  de coördinator.  De 
  coördinator zal ervoor zorgen  dat je de meest geschikte  begeleiding  krijgt. 
 
 

- is ook een vakleerkracht! 

 

leerlingensecretariaat 
 

- Je komt terug na een afwezigheid; 
- Je bent te laat; 

- Je voelt je ziek; 

- Je wenst een gesprek maar weet niet goed met 
   wie; 

- Je weet niet waar je met je probleem   

   terecht kan. 
 

Je kan hiervoor terecht bij de volgende opvoeders: 

 

- Marc Maes                                03 750 19 13 
- Bert Staut                                 03 750 19 06 

- Kristel Van Overtvelt          03 750 19 04 

- Marc Van den Bossche  03 750 19 35                                                                                              
                                                          of via smartschool         

Zij bevinden zich in het leerlingensecretariaat. 
  

Ze helpen je 

- bij het wettigen van afwezigheden; 
- met je agenda bij het te laat komen; 

- bij het invullen van formulieren. 

 
Ze vangen je op en begeleiden je 

- bij allerlei problemen en verwijzen je dan door 

  naar de juiste hulpverlening;   
- als je ziek bent. 
 

Onderstaande  opvoeder staat speciaal in voor de leerlingen van het eerste 

leerjaar: 
    

 - Isabelle Van de Velde            03 750 19 14 

                                                              of via smartschool 



de vakleerkracht 
 

  - geeft op jouw vraag bijles als je een onderdeel    van de leerstof niet goed 

    begrijpt en je    voldoende inzet en aandacht hebt betoond. 
 
 

  - geeft op jouw vraag bijles als je na een korte of     lange afwezigheid terug 

    naar school komt. 
 
 

  - lost problemen en/of conflicten tijdens zijn    of haar lessen door het voeren 
     van ‘herstelgesprekken’ op een op voorhand afgesproken tijdstip. 

     

vertrouwensleerkracht/ zorgcoach 
 

In een sfeer van vertrouwen, discretie en openheid wordt geluisterd naar 

                  jouw verhaal 
                   vragen en problemen 

                         zorgen en bekommernissen 
 

om SAMEN te zoeken naar mogelijke oplossingen. 
 

 ALLES is bespreekbaar: relaties, conflicten thuis,  vrije tijd, seksualiteit, 

verdriet, zelfbeeld,  sterven, verslaving, geweld, … 
 

Spreek erover, misschien voel jij je dan heel wat beter ! 
 

Voor een gesprek kun je terecht bij … 
 

Lieve Vergauwen         

en/of                           contact via smartschool 

Klara De Meyer            
in lokaal 008 (achter de eetzaal)  

 

- elke dag (uurregeling aan lokaal) 
- tijdens de middagpauze 

- op afspraak 

- telefonisch: 03 750 19 30 
- mail:  vtl@gtibeveren.be   of via smartschool: 

              “vertrouwensleerkrachten”  

Je kan ook uitgenodigd worden voor een gesprek.  
 

Je kan ook bij hen terecht komen via je ouders, je klasleraar, een 

vakleerkracht, de coördinatoren, het leerlingensecretariaat, een medeleerling 

of de directie. 
 

studiecoach 
Lukt het studeren, organiseren en plannen van je schoolwerk niet goed, dan 

kan de klassenraad je doorverwijzen naar de studiecoach Ils Van de Velde. 

Uiteraard kan dit enkel als  er thuis voldoende inzet is om te werken en te 
studeren.  

 

mailto:vtl@gtibeveren.be


de GOK-leerkrachten 
 

    - begeleiden je in de huiswerkklas van de eerste graad. 
       

    - begeleiden je in de bijschrijfklas als je een      toets moet inhalen of een 

      cursus moet      bijschrijven na een afwezigheid (alle graden). 
                                                                  

 

centrum voor leerlingenbegeleiding 
   

 Bij het CLB kan je terecht met vragen of zorgen over: 
 

   - je schoolloopbaan (studie- en beroepskeuze, leren en werken, info over 
     scholen, …) 

   - leren & studeren (leerstoornissen, faalangst, info over cursussen ‘leren 
      leren’, motivatie…) 

   - preventieve gezondheidszorg (relaties en seksualiteit, gezonde voeding,  

     info en begeleiding rond drug- en alcoholgebruik, …) 
   - psychisch en sociaal functioneren 

     (welbevinden op school en thuis,  sociale vaardigheden,  je rechten als 

     jongere, …) 
 

Het CLB is een 

‘onafhankelijke begeleidingsdienst’. Wij zijn gebonden aan het 
beroepsgeheim en de hulp die wij je aanbieden is gratis.  Om je te helpen 

zoeken naar een oplossing werken we in een team.  
 

Het aanspreekpunt voor onze school is: 
Debbie Buys 

dbuys@vclbwaasdender.be 
 

De schooldokter is: 

Marc D’Hollander 
mdhollander@vclbwaasdender.be 

 

Daarnaast werken wij samen met andere CLB’s en hulpverlenende diensten 

zoals revalidatiecentra, specialisten, huisartsen,…. 
 

Je kan  ons contacteren via de CLB-brievenbus (aan het 

leerlingensecretariaat), telefonisch of je  kan naar ons centrum komen. 
VCLB Waas & Dender – vestiging Beveren 

Ciamberlanidreef 80A 
9120 Beveren  03/360 20 20 

www.vclbwaasdender.be 

 

mailto:dbuys@vclbwaasdender.be
mailto:mdhollander@vclbwaasdender.be
http://www.vclbwaasdender.be/


coördinatoren 
Met al je vragen en problemen, zowel wat betreft studie als welbevinden, kan 
je terecht bij de coördinatoren. 
 

    - Je bent nieuw op de school en je hebt aanpassingsproblemen. 
 

    - Ondanks ernstige studie zijn je resultaten niet wat ze moeten zijn. 
        

    - Je eerste rapport loopt al fout en je ziet het niet meer zitten. 
        

    - Je denkt dat je in een totaal verkeerde studierichting zit. 
        

    - Je wordt gepest of je weet dat er andere leerlingen gepest worden. 
        

    - Je voelt je niet zo goed in je vel. 
 

Na het aanhoren van je vraag zal de coördinator zorgen dat je de meest 

geschikte begeleiding krijgt.  
 

De coördinatoren in onze school zijn: 
- Claudia Maes  

         eerste graad                                     03 750 19 51 
 

- Christine Declerck    
         tweede en derde graad BSO     03 750 19 34          

- Karolien Voet               
   tweede en derde graad TSO     03 750 19 36 

 

    

Hoe contact opnemen? 
- via je klasleraar 
- via het leerlingensecretariaat 

- via smartschool of telefoon (zie boven) 
- op hun bureau (tegenover economaat) 

 

 

 

 


