
* Of bekijk het filmpje via https://youtu.be/Fh5G4kC8Lp8 

 

 

 

 
 

 
Maak je je als ouder tijdens deze coronatijd zorgen over … 

 
- dat je dochter bang is of je zoon zijn opa mist 
- dat het schoolwerk bij je zoontje moeilijk gaat 
- dat je zelf thuis moeilijk kan helpen bij het schoolwerk 
- dat je jouw kind niet terug naar school durft laten gaan straks 
- dat je kind te lang slaapt, meer snoept en te weinig beweegt of sport 
- … 

 
Zoek je iemand die naar je luistert en samen met jou naar een oplossing zoekt? 

 
Het CLB helpt. Ook in coronatijd  

 
Je kan je vraag stellen aan iemand op de school van je kind  

of aan iemand uit ons CLB team.  
Bijvoorbeeld om … 

 
- met je dochter via videochat te zoeken naar leuke bezigheden 
- met je zoon te chatten om te zoeken hoe hij met opa kan praten 
- samen met jou en de klasleerkracht te spreken over hoe het gaat met je zoon of 

dochter (mits veiligheidsmaatregelen) 
- met jou te bellen, eens aan de deur te komen of een wandelgesprek te hebben, 

… 
 
Daarnaast heb je misschien ook vragen over de contactmomenten of vaccinaties. Deze 

zijn door de coronamaatregelen immers niet allemaal kunnen doorgaan. Is er nog een 

vaccinatie of contactmoment voor jouw kind gepland? We bekijken wat nog mogelijk is 

dit schooljaar en houden je hiervan zeker op de hoogte. Afhankelijk van het verdere 

verloop van het schooljaar en de haalbaarheid voor de scholen en het CLB zal, indien 

mogelijk, voorrang geven worden aan inhaalvaccinaties, de vaccinatie mazelen/bof/rode 

hond voor de leerlingen geboren in 2009 alsook aan de 2de vaccinatie tegen HPV voor 

de leerlingen geboren in 2007. Vaccinaties die dit schooljaar niet meer kunnen worden 

toegediend, zullen zeker ingehaald worden begin volgend schooljaar. En als er een 

personeelslid of leerling op school besmet is met corona, zal het CLB een 

contactonderzoek doen en de gepaste maatregelen nemen. 

Scan deze QR-code*  



 

 
Het CLB komt op elke school in Vlaanderen. 

 
Voor de school van jouw kind staan volgende medewerkers 

 van het Vrij CLB regio Gent voor je klaar: 
 
 
Lise Van Damme  
CLB – contactpersoon 

0490/64.25.09 
Lise.vandamme@vclbgent.be 

 
Annick Swaenepoel  

Verpleegkundige 

0490 64 26 14 
Annick.swaenepoel@vclbgent.be 

 
Charlotte Ryheul  

Arts 

0470 86 45 06 
Charlotte.ryheul@vclbgent.be 

 

 

Samen sterk tegen Corona! 

 
 


