Van 7 keer naar 5 keer
op consult bij het CLB

September 2018,

Beste ouder, beste leerling,
Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB.
We zetten alles graag voor u op een rij.
We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op consult kwamen bij het CLB.
In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatsvinden en 4 vaccinatiemomenten.
Dit schooljaar werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in
goede banen te leiden.

Overgangsjaar 2018-2019
Door de verandering van 7 naar 5 consulten wordt er een overgangsjaar ingelast tussen het
oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een
lange tijd geen aanbod krijgen, of dat er leerlingengroepen twee schooljaren na elkaar
gezien worden. Dit werd afgesproken tussen de verschillende onderwijsnetten.
We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema:
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Aandachtspunten in dit overgangsjaar:
 Leerlingen van het vierde leerjaar werden in het oude schema nog in het 3e leerjaar
gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei. We zien hen daarom pas terug in
het 6e leerjaar.
Indien u toch wenst uw kind te laten onderzoeken, kan u alsnog een afspraak
maken.
 Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We
kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt consult aan te bieden. Ze zitten in een
kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is
daarom een te lange periode.
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 Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een vrijblijvend aanbod. Door de wijziging
zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het
derde secundair).

Nieuwe situatie vanaf september 2019: 5 contactmomenten
De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een
kwaliteitsvol aanbod te bieden. Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging
voor vijf contactmomenten. Naast deze contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten
behouden. Deze systematische contactmomenten werden door de Vlaamse regering
bepaald en blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerplichtige
leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving.
We vertrekken vanuit een brede definitie van gezondheid, met als doel de groei en
ontwikkeling van kinderen en jongeren te beschermen, te bewaken, en te bevorderen en dit
zowel op het lichamelijke, het cognitieve en het sociaal-emotionele vlak.

Het nieuwe schema vanaf september 2019
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 Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zullen we inzetten op een
maximale aanwezigheid en participatie van ouders.
 Leerlingen van het vijfde leerjaar en eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor
vaccinatie.
 De systematische contactmomenten en vaccinaties vinden plaats in een
kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste
locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen.
Hierbij houden we rekening met de haalbaarheid voor de school, het CLB, de ouders
en de leerlingen.
 Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen zoals leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar
voorzien we een leeftijdsgebonden aanbod. Concreet wil dat zeggen dat we deze
leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.
 De anderstalige nieuwkomers krijgen een contactmoment bij instap in het onderwijs.

Voor verdere vragen over deze wijzigingen kan u ons steeds contacteren. Voor meer uitleg
kan u onze website raadplegen. www.iCLB.be
Met vriendelijke groeten,
Het iCLB-team.

