Onze school wordt begeleid door

vzw Vrij CLB 1
hoofdzetel
Mgr. Donchelei 9
2290 Vorselaar
Tel 014/50 74 00
vorselaar@clb-ami1.be
www.clb-ami1.be

Toegankelijk voor publiek :
9:00 tot 12:00 u 13:00 tot 16:00u.
Op maandag tot 19 uur.
Als deze openingsuren voor jou echt niet haalbaar
zijn, dan zoeken we ﬂexibel naar een afspraak buiten
de openingsuren.
Slui ngperiodes:







jdens de weekends
jdens de we elijke feestdagen
jdens de kerstvakan e; min. 2 dagen geopend
(zie website)
jdens de paasvakan e; min. 2 dagen geopend
(zie website)
jdens de zomervakan e: gesloten van 15 juli tot
en met 15 augustus
mogelijk bijkomende slui ngsdagen (bv.
brugdagen): zie website
CLB anoniem beschikbaar via
www.clbchat.be

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gra s. We werken op verschillende vlakken
samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school
bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind
ingeschreven is.
Waarvoor kan je bij ons terecht?







als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
als je kind moeite hee met leren;
voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;
als je kind vragen hee rond seks, vriendschap en verliefdheid;
met vragen over inen ngen.

Een deel van wat we doen is verplicht
Je kind moet naar het CLB...
 op medisch onderzoek;
 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het
secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult jdens het schooljaar 2019-2020




1e kleuterklas (3 / 4 jaar)
2e kleuterklas (4 / 5 jaar)
1e leerjaar lagere school (6 / 7 jaar)





6e leerjaar lagere school (11 / 12 jaar)
1e leerjaar secundair ( 12 / 13 jaar)
3e leerjaar secundair (14 / 15 jaar)

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De
meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het
buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming
is dat op lee ijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter
al jd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later jds p. Je
kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB
Inen ngen
Het CLB biedt gra s inen ngen aan. Daarbij volgen we het vaccina eprogramma dat door de
overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.
Welke inen ngen kan je krijgen?
1e leerjaar lagere school ( 6 / 7 jaar)

Polio (kinderverlamming), Di erie (Kroep),
Tetanus (Klem), Kinkhoest

5e leerjaar lagere school (10 / 11 jaar)

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

1e leerjaar secundair (12 / 13 jaar)

Baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes)

3e leerjaar secundair (14 / 15 jaar)

Di erie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles
wat met jouw kind en de begeleiding te maken hee . We houden ons uiteraard aan enkele
regels:




In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
We behandelen de gegevens met de nodige discre e en zorgvuldigheid.
We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtsposi e minderjarigen’.

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn jdens een mul disciplinair overleg, een klassenraad
of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informa e, die belangrijk is voor de
leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.
Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het
dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar,
dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel al jd
samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist
de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk
en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel
een erns ge reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht
verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school
mee samenwerkt. Je kan je daartegen verze en maar sommige gegevens geven we verplicht
door. Dat kan je niet weigeren: iden ﬁca egegevens, gegevens over leerplicht, inen ngen,
medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het
gemo veerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag dat toegang gee
tot het buitengewoon onderwijs.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10
dagen na je inschrijving in de andere school schri elijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat
moet zo snel omdat je dossier anders automa sch verhuist met je inschrijving. Bij een
inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september
overgedragen.
En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLBtussenkomst. Daarna wordt het vernie gd.
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB hee een vaste werkwijze om
klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met
zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur
van je CLB en vind je terug op onze website.
CLB-team van de school
Naam medewerker

Func e

Mail-adres

Hilde Vanneste

psychologe

hilde.vanneste@clb-ami1.be

Caroline Vanlimbergen

arts

caroline.vanlimbergen@clb-ami1.be

Marijke Van Herck

Opvoedster

marijke.van.herck@clb-ami1.be

