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CLB - Kempen 

centrum voor leerlingenbegeleiding 

                                
    Katrien Luyts                    Veerle Jespers                 Stefanie Van Thielen            Marjan Dierckx                      

Het CLB-TEAM 
  
Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders 
of leerkrachten en de schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en 
begeleiding. In het CLB werken onder andere artsen, psychologen, pedagogen, maat-
schappelijk werk(st)ers en verpleegkundigen. Deze verschillende vakmensen werken 
samen in een team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen. Er is regelmatig 
leerlingenoverleg met de school. 
 
Voor het basisonderwijs van het Sint-Pietersinstituut bestaat dit team uit vier mensen: 
 

▪ Katrien Luyts (pedagoge)  
▪ Veerle Jespers (maatschappelijk werkster) 
▪ Stefanie Van Thielen (verpleegkundige) 
▪ Marjan Dierckx (CLB-arts) 

 

De begeleidingsdomeinen: 

Het CLB werkt op vier domeinen: schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psy-
chisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg. 
 

1. schoolloopbaanbegeleiding 
schoolrijpheid, overstap naar buitengewoon onderwijs, keuzemogelijkheden binnen 
het secundair onderwijs, studie- en beroepeninformatie, … 

 
2. leren en studeren 
zwakke schoolresultaten, hoogbegaafdheid, dyslexie, gebrek aan aandacht, … 
 
3. psychisch en sociaal functioneren 
opvoedingsvragen, relationele problemen, faalangst, schoolmoeheid, sociale vaar-
digheden, angst om naar school te gaan, pesten, … 
 
4. preventieve gezondheidszorg 
gezonde levensstijl, opvolgen van groei en ontwikkeling, medische onderzoeken, 
inentingen, … 
 



   

 
 
Heeft u als ouder een vraag of een zorg in dit verband, dan kan u ons best eerst telefo-
nisch of via de school contacteren. Indien nodig maken wij een afspraak voor een ver-
kennend gesprek. In onderling overleg bekijken wij het probleem en zoeken wij uit hoe 
en door wie er kan geholpen worden. De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrou-
wen en er is een onderlinge samenwerking met de betrokken partijen. De dienstverle-
ning is gratis en er wordt discreet omgegaan met verkregen informatie. 

 

Verplichte begeleidingen 

In principe kan de begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter een 
aantal uitzonderingen op deze regel. Er zijn tussenkomsten die u niet kan weigeren 
omdat het CLB daartoe verplicht is door de wet: bepaalde medische onderzoeken, 
maatregelen bij besmettelijke ziekten en begeleiding bij spijbelen. 

 

Bereikbaarheid van CLB-team 

Katrien Luyts             Tel: 014/41.64.39  email: katrienluyts@vclb-kempen.be  

Veerle Jepsers         Tel:014/41.64.39  email: veerlejespers@vclb-kempen.be 

Stefanie Van Thielen      Tel: 014/41.64.39  email: stefanievanthielen@vclb-kempen.be  

Marjan Dierckx         Tel: 014/41.64.39 email: marjandierckx@vclb-kempen.be  

 

Adres: CLB-KEMPEN (vestiging Turnhout) 
                     Rubensstraat 170 
            2300 Turnhout 
            Fax: 014/41.64.39   
            Email: turnhout@vclb-kempen.be 
 
 
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag: 9 u. tot 12 u. 
               13.00 u. tot 16.30 u. 
       elke 2de en 4de donderdag van de maand open tot 18.30 u. 
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