
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
 
CLB – vestigingsplaats Wetteren 
Noordlaan 10 - 9230 Wetteren 
Tel  09 369 02 70 
Fax 09 365 01 42 
 
Het consultatiekabinet is in principe zonder afspraak toegankelijk op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Indien je echter een specifieke vraag hebt of een bepaald 
personeelslid wenst te spreken is het aangewezen vooraf een afspraak te maken.  
Ouders die zich niet kunnen vrijmaken tijdens de kantooruren hebben de 
mogelijkheid om, in overleg met het betrokken personeelslid, na 16.30 uur langs te 
komen. 
 
Contactpersonen: 
Hilde Merckx (directeur) 
Griet Vansteelant (psychologe) 
Klaartje Van Herrewegen (maatschappelijk werkster) 
Riet Podevyn (verpleegkundige) 
Maggie Temmerman (arts) 
 
Het consultatiekabinet is gesloten in de paasvakantie, kerstvakantie en van 15 juli tot 
en met 15 augustus. 
Tijdens de herfst- en krokusvakantie en de eerste 14 dagen van juli en de laatste  
14 dagen van augustus is het aangewezen een afspraak te maken via de hoofdzetel. 
 
CLB: hoofdzetel Dendermonde  
Grote Markt 25  - 9200 Dendermonde 
Tel  052 33 88 80 
Fax 052 22 45 68 
 
Het CLB Dendermonde is elke werkdag open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur 
tot 16.30 uur.  
Het centrum is gesloten in de paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus. In 
de kerstvakantie is het centrum 2 dagen geopend. In de herfst- krokusvakantie en de 
eerste 14 dagen van juli en de laatste 14 dagen van augustus is er een permanentie. 
Deze houdt in dat er minstens een team van de verschillende disciplines aanwezig 
is. 
Het centrum is in principe zonder afspraak toegankelijk. Indien je echter een 
specifieke vraag hebt of een bepaald personeelslid wenst te spreken, is het 
aangewezen vooraf een afspraak te maken. Ouders die zich niet kunnen vrijmaken 
tijdens de kantooruren hebben de mogelijkheid om na 16.30 uur bij de 
betrokken CLB'er met een afspraak langs te komen. 
 


