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TER INFORMATIE AAN DE OUDERS 
 
A. Verplichte begeleiding  (de leerlingen zijn verplicht zich hieraan te onderwerpen) 
 

1. Algemene consulten (medische onderzoeken) 
Het centrum voert een algemeen consult uit bij de leerlingen van: 
- het tweede jaar kleuteronderwijs 
- het vijfde jaar lager onderwijs 
- het eerste jaar van de eerste graad 
- het eerste jaar van de tweede graad 
 

Het algemeen consult wordt door de arts en de paramedisch werker uitgevoerd. 
De besluitvorming gebeurt door de arts, die tevens de eindverantwoordelijkheid draagt. 

 

2. Gerichte consulten (tussentijdse evaluatie van specifieke gezondheidsaspecten) 
Het centrum voert een gericht consult uit bij de leerlinge van: 
- het eerste jaar kleuteronderwijs: de kleuters die vóór 1 januari van het betrokken schooljaar 

drie jaar geworden zijn 
- het eerste jaar lager onderwijs 
- het derde jaar lager onderwijs 
 

Het gericht consult gebeurt door de arts en/of verpleegkundige. De besluitvorming gebeurt 
door de arts die de eindverantwoordelijkheid draagt. 

 

3. Profylaxie bij besmettelijke zieken 
In geval van besmettelijke ziekten worden er profylactische maatregelen toegepast. 

 

4. Leerplichtcontrole 
 

 

B. Verzekerd aanbod 
 

1. Vaccinaties 
Om het ontstaan van besmettelijke ziekten te beletten houdt het centrum toezicht op de 
vaccinatiestatus van alle begeleide leerlingen en biedt bepaalde vaccinaties zelf aan. 
De betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd over de aard en de bedoelingen van de 
vaccinatie. Het centrum heeft voor de toediening van de vaccinatie uw schriftelijke 
toestemming nodig. 
 

2. Veiligheid en hygiëne 
Binnen het kader van zijn deskundigheid adviseert het centrum de school op vlak van 
veiligheid en hygiëne. 
 

3. Andere opdrachten 

Het centrum kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren: 
1. als nazorg na een algemeen of gericht consult 
2. op verzoek van de leerling, school of ouders 
3. op eigen initiatief 

Bij groepen van leerlingen kan het centrum een medisch onderzoek uitvoeren met betrekking 
tot specifieke gezondheidsrisico’s. 
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Stempel van de school Leerling:………………………………… 

 Datum:…………………………………… 

 Schooljaar: 2017-2018 

Verklaring betreffende het besluit van de Vlaamse Regering dd. 17.03.2000 tot bepaling 
van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding. 
Document door de school te bewaren in het dossier van de leerling 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ondergetekende, vader, moeder, voogd van de minderjarige leerling, leerling vanaf 14 
jaar (schrappen wat niet past):  

Naam & voornaam van de leerling ................................................................................................  

Adres : ................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 

waarvoor hij /zij om inschrijving verzoekt in de hierboven vermelde school, verklaart 
dat het instellingshoofd hem/haar in kennis heeft gesteld van de hiernavolgende 
bepalingen: 
 

1. De algemene en gerichte consulten (periodieke gezondheidsonderzoeken) worden in 
onze school uitgevoerd door het CLB GO! De Ring. 

 

De arts die onze school begeleidt is: Dr. Frank Baré. 

De verpleegkundige is: Inge de Meijer. 

Ze zijn te bereiken op de CLB hoofdzetel te Halle – Tel. 02/356 38 58. 
 

2. Deelname aan de algemene en gerichte consulten is verplicht. De leerling moet zich 
op de plaats, de dag en het uur, door het CLB bepaald, aanmelden. 

 

3. Indien ondergetekende zich verzet tegen de CLB-arts is hij/zij verplicht dit 
schriftelijk mee te delen aan de directeur van het CLB via een aangetekende brief of 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd. 

 

4. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren 
binnen de 90 dagen door: 
- aan andere arts 
- de arts van een ander centrum 
- een arts die beschikt over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als de arts van het 
centrum. 
De aangeduide arts dient binnen de 15 dagen na elk consult verslag uit te brengen 
aan de arts van het centrum (vorm van het verslag wordt door de minister bevoegd 
voor gezondheidsbeleid bepaald). 

 

Datum: Handtekening: 
 
 

(van vader, moeder of persoon die bekleed is met 
de ouderlijke macht van de minderjarige) 

U kan het tweede exemplaar van deze verklaring houden. Het eerste dient op school afgegeven. 
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