Uitnodiging voor het contactmoment bij het CLB
Beste ouder,
Binnenkort bieden wij je kind een contactmoment aan zoals bij alle 11-12-jarigen. Tot vorig schooljaar kwamen
de leerlingen op een medisch onderzoek. Vanaf nu kijken we ook naar andere dingen. Gezond zijn is meer dan
‘niet ziek zijn’. Daarom spreken we vanaf nu over een contactmoment.

Waarom zijn er contactmomenten?
Je kind is volop aan het groeien en ontwikkelen. Als CLB is het onze taak om het schoolgaan en opgroeien van
jouw kind zo goed mogelijk te volgen en je te helpen als je hierover vragen hebt. Daarbij horen op regelmatige
tijdstippen contactmomenten. De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg
en hulp kan aanbieden. Daarom zijn deze contactmomenten wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar
de dokter gaat met je kind.
Er zijn vijf verplichte contactmomenten:
1e kleuter 3 jaar

1e leerjaar 6 jaar

4e leerjaar 9 jaar

6e leerjaar 11 jaar

3e secundair
- 14 jaar

Wie niet naar het CLB wil komen voor het contactmoment, moet altijd contact opnemen met het CLB. Daar kan men zeggen hoe je kan
weigeren en waar en bij wie je het onderzoek dan moet laten doen.

Wat doen we bij leerlingen van het 6e leerjaar?
Dit schooljaar is een overgangsjaar. Vorig jaar kregen alle leerlingen uit het vijfde leerjaar een uitgebreid
onderzoek. Het is niet nodig om dit voor elke leerling te herhalen.
Je kind zit in een periode dat het snel groeit en ontwikkelt. We willen daarom toch elk kind meten en wegen,
om te kijken of het groeien vlot loopt. Als je vindt dat dit aanbod voor jouw kind niet nodig is, mag je ons dat
laten weten. Je kind blijft dan gewoon in de klas zitten.
We kijken dus alleen naar:


lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen;

Omdat het om een kort onderzoek gaat, is het niet nodig om een vragenlijst in te vullen.
Normaal gezien doet de verpleegkundige dit onderzoek alleen. We doen dit op school.
Heb je een vraag voor het CLB of wil je dat we toch ook andere dingen nakijken bij jouw kind? Laat het ons
zeker weten. Als mailen niet lukt, bel ons dan.
Na het contactmoment krijg je een brief met de resultaten. Als je hier vragen over hebt, mag je ons altijd
contacteren.

Heeft mijn kind een inenting nodig?
Als je kind op onderzoek komt, kijken we de inentingen na in Vaccinnet, het registratiesysteem van de
overheid. Als je kind een inenting krijgt, noteert de arts dit in Vaccinnet. Als je kind werd ingeënt in het
buitenland of Wallonië, geef je best een kopie van de vaccinatiegegevens mee. Deze gegevens staan nog niet
in Vaccinnet. Als er iets ontbreekt, laten we dat weten in de brief. We zetten er ook bij hoe dit kan aangevuld
worden.
Als je kind niet op onderzoek komt, dan kijken we de inentingen na tijdens het volgend contactmoment in het
derde secundair.
Meer informatie over inentingen vind je op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema/.

Wat gebeurt er met de gegevens van het onderzoek?
De gegevens van het onderzoek zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor jou en het CLB-team. Alle CLBmedewerkers hebben beroepsgeheim. De gegevens worden bewaard in het dossier van je kind. Ouders en
oudere handelingsbekwame jongeren hebben toegang tot dit dossier volgens vastgestelde regels. Als je vragen
hebt over de vertrouwelijkheid, neem je best contact op met ons.
Voor een goede zorg op school kan het belangrijk zijn dat de leerkracht op de hoogte is van sommige medische
gegevens. Als het zicht verminderd is, vragen wij om hier rekening mee te houden in de klas. We laten je dit
weten. Andere belangrijke medische gegevens kan je als ouder(s) beter zelf doorgeven. We helpen je hierbij
graag als je dit wenst.
Wij nemen enkel contact op met de huisarts nadat we dit met jullie hebben besproken.
Als je nog vragen hebt die je wil bespreken met een CLB-medewerker, neem dan gerust contact op. Onze
gegevens vind je in deze brief.

Alvast bedankt voor de medewerking en met vriendelijke groeten,

de verpleegkundige en de CLB-arts

Indien u liever hebt dat uw kind dit extra onderzoek NIET krijgt gelieve dan contact op te
nemen op 051/42.66.42 of per mail: carine.billiet@clbtielt.be
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