Over ons CLB
Met 35 CLB-medewerkers helpen wij mee aan de leerlingbegeleiding van 12.500 kinderen en
jongeren in het Meetjesland. Zij zijn leerling van 37 basisscholen en 9 secundaire scholen in het
Meetjesland.
Onze opdracht als CLB of als Centrum voor leerlingenbegeleiding
De Vlaamse regering heeft onze werking geregeld en vastgelegd in het CLB-decreet.
Als je wat meer wil weten over onze werking kan je onze folder downloaden.
In deze PDF file vind je een voorstelling van ons CLB.
Onze missie
We profileren ons als autonoom CLB met een specifieke missie voor het Meetjesland :


een breed en geïntegreerd CLB dat samen met zijn scholen en andere netwerkpartners een
effectieve bijdrage levert aan de samenlevingsopbouw in het Meetjesland



een breed CLB dat de zorg voor de opgroeiende kinderen en jongeren in hun gezin en scholen
laagdrempelig maakt en houdt in het Meetjesland



het CLB kiest met haar schaalgrootte voor een slagkrachtige en dynamische ontwikkeling



het CLB ambieert een centrale en bepalende positie in het onderwijslandschap en in het
netwerk van de welzijnsorganisaties in het Meetjesland.
Ons werkingsgebied
In het Meetjesland begeleiden wij scholen uit de
de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins,
Assenede, Kaprijke, Eeklo, Waarschoot, Evergem
(Ertvelde, Kluizen, Rieme), Zomergem en
Lovendegem. Het Meetjesland zelf is een
uitgestrekte landelijke regio, die 1/5 uitmaakt
van de oppervlakte van Oost-Vlaanderen en
waar 1/10 van de Oost-Vlamingen woont.
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Ons bestuur
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V.Z.W. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding "Het Meetjesland"
Zetel:Visstraat 14 – 9900 Eeklo
Ondernemingsnummer: 410983555
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