Beste leerling
De integrale tekst is terug te vinden in ons schoolreglement.
Wanneer naar het CLB?
Je KAN naar het CLB als
 je ergens mee zit of je niet goed voelt in je vel
 je moeite hebt met leren en studeren
 je informatie of hulp wenst bij studie- en beroepskeuze
 je vragen hebt over gezondheid, jouw lichaam en voor inentingen
Je MOET naar het CLB als
 je te vaak afwezig bent op school
 je een overstap maakt naar het buitengewoon onderwijs
 je vroeger of net later aan het lager onderwijs begint
 je uitgenodigd wordt voor het medisch onderzoek
Medisch onderzoek
Elke leerling moet tijdens de volledige schoolloopbaan een aantal keren op medisch onderzoek.
Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat:
 in de 1ste kleuterklas (gebeurt op school: lengte, gewicht, zicht);
 in de 2de kleuterklas (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht, gehoor + controle
door dokter + mondgezondheidszorg);
 in het 1ste leerjaar (gebeurt op school: lengte, gewicht, zicht, kleurenzicht + controle
door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 3de leerjaar (gebeurt op school: lengte,gewicht, zicht);
 in het 5de leerjaar (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht,gehoor, dieptezicht +
controle door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 1ste secundair (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht + controle door dokter
en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 3de secundair (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht, gehoor + controle
door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie).
In het buitengewoon onderwijs moet je naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de
2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar. Nieuwe leerlingen worden
uitgenodigd op medisch onderzoek tot 21 jaar.
De ouders mogen aanwezig zijn op het medisch onderzoek dat plaatsvindt op het CLB.
Tijdens het onderzoek kan je aan de verpleegkundige en de dokter vragen stellen, maar je
mag ook een afspraak maken voor een gesprek op een ander moment.

Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan het CLB.

Besmettelijke ziekten
Het CLB is verplicht om maatregelen te treffen in geval van besmettelijke ziekten.
Je ouders of jij verwittigen dus zeker de school en/of het CLB als er bij jou één van volgende
besmettelijke ziekten vastgesteld wordt:




















Bof (dikoor)
Buiktyfus (darminfectie met bacteriën van het type salmonella)
COVID-19
Difterie (kroep)
Gastro-enteritis/voedselinfectie
Meningitis (hersenvliesontsteking)
Hepatitis A (leverontsteking – geelzucht)
Hepatitis B (leverontsteking – geelzucht)
Impetigo (krentenbaard)
Polio (kinderverlamming)
Pertussis (kinkhoest)
Morbilli (mazelen)
Scarlatina (roodvonk)
Scabiës (schurft)
Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid
Shigella (darmbacterie veroorzaakt door shigellose)
Tuberculose (TBC)
Varicella (windpokken)
Elke andere ziekte waarover je bezorgd bent

Verdere informatie
In je CLB-dossier komt alles wat met jou en jouw begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan regels: in het dossier komen enkel die gegevens die nodig zijn
voor de begeleiding. We behandelen deze gegevens zeer discreet en we houden ons aan het
beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.
Heb je nog vragen of wil je een afspraak?
De CLB-medewerker is regelmatig op jouw school aanwezig. Via het secretariaat en/of de
leerlingenbegeleider van jouw school kan je een afspraak maken.

