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Van 7 keer naar 5 keer ‘op medisch onderzoek’
De leerlingen krijgen voortaan een uitnodiging voor vijf contactmomenten met CLB arts en/of
verpleegkundige (VPK).
We spreken vanaf nu van systematische contactmomenten - niet meer van medisch onderzoek.
Naast de contactmomenten blijven er 4 vaccinatiemomenten behouden.
Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is.
Leerlingen die thuisonderwijs volgen, vallen ook onder deze regelgeving.
Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en
wat de inhoud daarvan is.

1. Contactmomenten
Nieuwe aanpak

1e kleuter
3 jaar

Contactmoment

X

Vaccinatieaanbod












1e leerjaar
6 jaar
X
X

4e leerjaar
9 jaar

5e leerjaar
10 jaar

X

6e leerjaar
11 jaar

1e sec.
12 jaar

X
X

3e sec.
14 jaar
X

X

X

Voor het systematisch contactmoment van de 1° kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van
ouders. Door ouders mee uit te nodigen, krijgen we een rechtstreeks contact en maken we een brug met
de zorg van Kind & Gezin. Het contactmoment zal hierdoor meer tijd vragen.
 door VPK en (Arts) (in CLB)
In het 1° leerjaar is er een systematisch contactmoment (beperkt aanbod) zoals voorheen + vrijblijvend
aanbod voor vaccinatie
 door Arts en VPK (in CLB) - gemakshalve brengen de leerlingen hun turn-pak mee voor dit onderzoek
In het 4° leerjaar is er een systematisch contactmoment (beperkt aanbod)
 door VPK (in school)
Leerlingen van het 5° leerjaar krijgen enkel een vrijblijvend aanbod voor vaccinatie tegen Mazelen, Bof en
Rode Hond.
 door VPK en/of Arts (in school)
Leerlingen van het 6° leerjaar krijgen een systematisch contactmoment
 door Arts en VPK (in CLB) - gemakshalve brengen de leerlingen hun turn-pak mee voor dit onderzoek
Jongens en meisjes uit het 1° secundair krijgen een vrijblijvend aanbod voor vaccinatie tegen Humaan
Papilloma Virus
 door VPK en (Arts)) (in school)
Het aanbod in het 3° secundair is een systematisch contactmoment + vrijblijvend aanbod voor vaccinatie
 door Arts en VPK (in CLB).
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Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren,
maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien
op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.
Om welke leerlingen gaat dat?
o leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
o leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus
nog geen contact hadden met het CLB
o leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Voor vragen over deze contactmomenten kan u ons steeds contacteren.
Met vriendelijke groeten,
CLB-verpleegkundigen
CLB-artsen
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