
 
 

Wat is het CLB? 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB is een gratis dienst.  
In de school van uw kind, is Sara Domen de onthaalmedewerker van het CLB.  U kan met haar contact 
opnemen indien uw vragen heeft.  In het CLB werken we steeds in een team. Indien nodig wordt u 
door andere collega’s van het begeleidingsteam verder geholpen.  
 
U kunt met ons contact nemen voor zorgen in vier domeinen: 

1. Leren en studeren 

• Wat kan ik doen als mijn kleuter niet goed praat? 

• Wat kan ik doen als mijn kind problemen heeft met lezen en spelling? 

• Wat doe ik best als mijn kind zich moeilijk kan concentreren? 
2. Schoolloopbaan 

• Kan mijn kind naar het eerste leerjaar? 

• Wat kan mijn kind studeren in het secundair onderwijs? 
3. Het socio-emotioneel functioneren: 

• Mijn kind wordt gepest. Wat kunnen we doen? 

• Mijn kind heeft faalangst. Wat kunnen we doen? 
4. Gezondheid 

• Hoort mijn kind misschien niet goed? 

• Kan iemand mij helpen om mijn kind gezond te laten eten? 

• Hoe krijg ik luizen weg? 
Verder doet het CLB de verplichte medische onderzoeken, is er opvolging bij besmettelijke ziekten en 
spijbelen.  
In het kader van Corona-contact tracing kan het zijn dat het CLB met u contact opneemt. 
Omwille van Corona kan het zijn dat bepaalde CLB-activiteiten niet kunnen plaatsvinden dit 
schooljaar.  
 

Waar vindt u ons? 
 
Vrij CLB Limburg – afdeling Houthalen, Saviostraat 39, 3530 Houthalen - Tel. 011/52 52 05 
Openingsuren:  Maandag: 8.30 u tot 12.30 u en 17.00 tot 19.00 
  Dinsdag en donderdag: 8.30 u tot 12.30 u en 13.00 u tot 17.00 u 
  Woensdag en vrijdag: 8.30 u tot 12.30 u en 13.00 u tot 16.00 u 
of via de school  
 

 
Met vriendelijke groet, 
Sara Domen 
sara.domen@vrijclblimburg.be 
Vrij CLB Limburg, afdeling Houthalen 


