


 Je zoekt info over drank, drugs, pillen, gokken of gamen? 

 De Druglijn helpt je! 
Op de website van De Druglijn vind je heel wat informatie. Je kan er ook terecht met al je 
vragen bij een medewerker. Dat kan telefonisch, maar ook via mail en via chat.

Contact
 078 15 10 20    www.druglijn.be 

 Je zoekt materiaal om met je leerlingen aan de slag te gaan rond  
 middelengebruik, gokken of gamen?  

 Het CLB helpt je! 
Het CLB maakt je wegwijs in het ruime aanbod aan lesmaterialen. De CLB-medewerker kan 
je bovendien vertellen waar je leuke posters voor in de klas en brochures voor jongeren kan 
vinden.

Contact
Vrij CLB Trikant

 051 25 97 00    info@clbtrikant.be
CLB Mandel en Leie

 056 22 56 61     info@clbmandelenleie.be 

 Je zoekt ondersteuning bij het uitwerken van het drugbeleid op jouw school? 

 CGG Largo helpt je! 
De drugpreventiewerkers van CGG Largo bieden advies en coaching rond het drugbeleid op 
jouw school. Daarnaast bieden ze vormingen op maat aan voor alle medewerkers. Mogelijke 
thema’s zijn productinformatie, omgaan met gebruik, grenzen stellen en ouderavonden.

Contact
 051 25 99 30    preventieTAD@cgglargo.be 
 www.cgglargo.be 

 Je vermoedt of je weet dat een leerling drugs gebruikt en zoekt hulp ? 

 ’t Circuit  helpt je! 
’t Circuit is er voor jongeren die experimenteren met alcohol en/of drugs. Het doel is om de 
jongere juiste info te geven en hem te laten nadenken over zijn gebruik. 
Je meldt de jongere telefonisch aan. Daarna wordt er een eerste gesprek gepland, bij voorkeur 
met de ouders erbij.   
’t Circuit biedt ook een aanbod op maat aan voor scholen. 
Bovendien hebben ze een programma voor gamers. 
Het aanbod is gratis. 

Contact
 051 25 99 30    preventieTAD@cgglargo.be  

 
 Kompas aan Huis helpt je! 
Kompas aan Huis is er voor gezinnen in crisis met een minderjarige die (vermoedelijk) drugs 
gebruikt. Ze bieden  korte, intensieve, mobiele hulp aan op maat. 
De drughulpverleners zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag. Het aanbod is gratis.

Contact
 0474 26 09 74    kompasaanhuis@kompasvzw.be 

Ambulante Drugzorg Kompas afdeling Roeselare (ADR) helpt je! 
ADR is er voor iedereen die een vraag heeft naar zorg, begeleiding en behandeling inzake 
illegaal middelengebruik. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je tussen 
8.30u en 12u contact opnemen met het Drugs Expertise Team van Kompas. 

Contact
 0473 53 57 98      adk.algemeen@kompasvzw.be 

 

 Je betrapt een leerling met drugs op school? 

 Politiezone RIHO helpt je! 
Als je een leerling met drugs betrapt op school bel je best de politie. Die komt dan, indien 
nodig, ter plaatse voor een gesprek met de leerling en om de middelen in beslag te nemen. 

Contact
 101       pz.riho.meldpuntscholen@police.belgium.eu


