CLB – Uitleg voor de
ouder(s) - Basisonderwijs
Beste ouder(s),
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en
schoolteams een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het CLB staat open voor vragen over je kind bij
problemen met lezen, schrijven of leren…
opvoedingsproblemen, stress, faalangst, pestproblemen, spijbelen, gedragsproblemen…
de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s...
vaccinaties, groeistoornissen, druggebruik, eetstoornissen, overgewicht…
Het CLB neemt zelf initiatief
als je kind vaak afwezig is op school
bij besmettelijke ziekten

1. Medisch consult
Je kind moet tijdens de volledige schoolloopbaan een aantal keren op medisch consult komen.
Deze consulten zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat:
in de 1ste kleuterklas (lengte, gewicht, visus)
in de 2de kleuterklas (lengte, gewicht, visus, gehoor + onderzoek door CLB-arts +
mondgezondheidszorg)
in het 1ste leerjaar (lengte, gewicht, visus, kleurenzicht en mogelijkheid tot vaccinatie)
in het 3de leerjaar (lengte, gewicht, visus)
in het 5de leerjaar (lengte, gewicht, visus, dieptezicht, gehoor, controle door CLB-arts en
mogelijkheid tot vaccinatie)
in het 1ste secundair (lengte, gewicht, visus, controle door CLB-arts en mogelijkheid tot vaccinatie)
in het 3de secundair (lengte, gewicht, zicht, gehoor + controle door CLB-arts en mogelijkheid tot
vaccinatie)
In het buitengewoon onderwijs is er een medisch consult in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas en
verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar.
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs, erkende vorming is er een medisch consult in het 1ste jaar
deeltijds beroepssecundair onderwijs, erkende vorming, of het schooljaar waarin het deeltijds
beroepssecundair onderwijs wordt aangevat.
Dit consult wordt niet uitgevoerd als bij je kind twaalf maanden voordien al een consult heeft
plaatsgevonden.
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2. Profylaxe
Het CLB is verplicht om maatregelen te nemen in geval van besmettelijke ziekten.
Als ouder moet je de school en/of het CLB verwittigen als er één van volgende besmettelijke ziekten
vastgesteld wordt:
Bof
Buiktyfus
Difterie
Gastro-enteritis/Voedselintoxicaties
Hepatitis A/Hepatitis B
Hiv-infectie
Hoofdluizen
Impetigo
Kinkhoest
Mazelen
Meningitis
Mollusca contagiosa
Poliomyelitis
Scabiës
Rubella
Scarlatina en andere groep A streptokokkeninfecties
Schimmelinfecties
Tuberculose
Varicella

3. CLB dossier
In het CLB-dossier komt alles wat met de begeleiding van je kind 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’.
Er kan verzet aangetekend worden tegen de overdracht van het multidisciplinair CLB- dossier van een
ander CLB naar het CLB GO! Brussel. Vraag hiervoor het formulier aan het secretariaat op de school en
bezorg dit aan ons CLB binnen de 10 dagen.

4. Vragen
Zij er nog vragen of wens je een afspraak?
De CLB-medewerker is regelmatig op de school aanwezig.
Via het secretariaat en/of de directie van de school kan je een afspraak maken.
Via Smartschool kan je een bericht sturen om een afspraak te maken.
Via mail: info@clbbrussel.be
Via www.clbbrussel.be
Via telefoon: 02 479.25.05
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