
 
 

 

CLB nedir?  

CLB, Öğrenci Rehberlik Merkezi anlamına gelir. CLB, öğrencilere bütün okul hayatları boyunca rehberlik 

eder ve destek olur. Bütün okullar bir CLB ile bağlantılıdır. CLB, okuldan bağımsız hareket eder. CLB 

hizmetleri her zaman ücretsizdir. 

CLB'den kimlerin faydalanması amaçlanmıştır? 

CLB öncelikle öğrenciler içindir. Bu da sen oluyorsun! CLB'ye kendi sorularınla gidebilirsin. CLB, aynı 

zamanda ebeveynlerini ya da sana bakan kişileri de ağırlamak ister. 

CLB kiminle beraber çalışıyor? 

Ebeveynlere ek olarak CLB'nin ilk ve esas önceliği, öğrencilerle ortaklık kurmaktır. Sizin endişeleriniz 

başta gelir. 

CLB, okulda rahat hissetmeni arzu eder. Bu nedenle, okulla işbirliği, sağladığımız rehberliğin önemli bir 

parçasıdır. CLB, okulların öğrenci danışma servisleriyle (gözetim koordinatörü veya öğrenci danışmanı) 

çalışır. CLB gerektiğinde öğretmenleri ve okul müdürünü de dahil eder. 

CLB'ye hangi soruları sorabilirim? 

CLB ile birçok farklı konuda iletişim kurabilirsin: 

• Okul desteği veya gözetim hakkında sorular 

• Okulla ilgili sorular: Eğitim programı seçimi, yetenekler ve ilgi alanları, dersi asma ve zorunlu 

eğitim, ilkokuldan ortaokula geçiş, öğrenme ve çalışma 

• Sağlıkla ilgili konular: büyüme ve gelişme, aşılar, ruh sağlığı, ergenlik, görme ve duyma, yeme 

bozuklukları, bağımlılık, ilişkiler ve cinsellik 

• Öğrenme zorlukları: okuma veya yazmada güçlük, derslerin çok kolay veya çok zor olması, 

dillerin zorluğu veya konsantrasyon, dikkatini verme ve çalışma stratejilerinin zorlukları 

• Sosyal konular: evdeki sorunlar, şiddet, ebeveynlerin boşanması, arkadaşlar arasındaki 

davranışlar, kendi bedeninde rahatsız hissetme, stres 

• … 

CLB nasıl çalışır? 

CLB ile direkt olarak iletişim kurabilirsin. Örneğin okuldaki bir CLB çalışanına git veya CLBch@t veya 

Onderwijskiezer yoluyla iletişim kur. CLB rehberliğini okul da talep edebilir. 

CLB her zaman önce seninle ve/veya ebeveyn(ler)inle konuşur. Söylediklerini dinleriz. Sonrasında nasıl 

ilerleyeceğimizi ve sorularına cevap bulmak için nasıl çalışacağımızı açıklarız. 



 
 

 

CLB'de birçok meslek grubundan insan çalışmaktadır: psikologlar, pedagoglar, doktorlar, sosyal hizmet 

uzmanları, hemşireler ve diğer personel. CLB çalışanları ekipler halinde çalışır ve sana daha fazla nasıl 

faydalı olunabileceği düzenli olarak konuşurlar. Buna ekip konsültasyonu diyoruz. 

 

Bazen, sana mümkün olan en iyi desteği sağlamak için, örneğin teşhis koymak veya yardım etmek için, 

başka kişileri de dahil etmemiz gerekir. Bu konuyu her zaman önce seninle konuşuruz. 

CLB'nin gizlilik sorumluluğu vardır. CLB'ye söylediğin her şey, sen ve CLB arasında gizli kalır. CLB bu 

bilgileri sebepsiz yere başka kişilerle paylaşmaz. Bazı durumlarda bunu yapabilirler, örneğin 

ebeveynlerinle veya okulla. Her zaman önce sana danışırlar. Eğer gerçekten tehlikedeysen, CLB ekibi 

bu gizliliği ihlal etme kararı alabilir. Ancak, bunu her zaman öncelikle seninle konuşurlar. 

CLB çalışanları, gizlilikle ilgili her türlü soruya her an cevap vermek için hazırdır. 

Sistemli iletişim oturumları 

CLB'yi, önceden medikal incelemeler olarak bilinen, sistemli iletişim oturumların için düzenli olarak 

ziyaret etmen beklenmektedir. Ebeveynler de okul öncesi dönemde ilk sistematik iletişim oturumuna 

davet edilir. Sistematik iletişim oturumlarını, senin büyümeni ve gelişimini yakından takip etmek için 

kullanıyoruz. Ayrıca bu oturumlar, olabilecek diğer soruların için de doğru bir zamandır. 

Ek olarak, CLB düzenli olarak ücretsiz aşı hizmeti vermektedir. 

CLB'ye nasıl ulaşabilirim? 

• Yerel CLB'nin iletişim bilgilerine the Onderwijskiezer website'dan ulaşabilirsin: 

www.onderwijskiezer.be 

• CLB ile isminizi vermeden ve ücretsiz olarak konuşabilirsiniz. Ebeveynler için CLBch@t 

bulunmaktadır. Açılış saatleri için, www.clbchat.be'ye gidin 

• Dersler, öğrenirken neye dikkat edileceği, ilgi alanlarıyla ilgili birçok test, motivasyon ve 

öğrenme stratejisi hakkında daha fazla bilgi için, Onderwijskiezer'e gidin: 

www.onderwijskiezer.be 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
http://www.onderwijskiezer.be/
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