
 

F ADD Blanco klein logo V – 01 – 2002-09-26  Document2  
CLB Westhoek  Pagina 1 van 1 
 
 

 
     
 
Veurne, 1 september 2018 
 
 
Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken, 
 
 
De Vlaamse regering heeft nieuwe regels voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding. 
Dat nieuwe decreet leerlingenbegeleiding start vanaf september 2018. 
Wij, het CLB dat de school van jullie zoon/dochter bedient, hebben onze werking afgestemd 
op dit nieuwe decreet. Één van de wijzigingen is de organisatie van het medische onderzoek.  
 
Het gaat concreet over de medische onderzoeken die voor jullie kind met een andere 
regelmaat zullen plaatsvinden, namelijk voor: 
 

 de kleuters van de eerste kleuterklas (K1) 

 de kinderen van het eerste leerjaar (L1) 

 de kinderen van het vierde leerjaar (L4) 

 de kinderen van het zesde leerjaar1 (L6) 
 
Deze momenten worden gebruikt om de groei en het ontwikkelen van jullie kind te 
bespreken en na te kijken. Tegelijk onderzoeken we het zicht om na te gaan of jullie kind 
risico heeft op een lui oog en wordt het horen gecontroleerd. 
 
We vinden het heel belangrijk dat jullie als ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken betrokken 
worden bij wat we hier doen. We zien graag zoveel mogelijk ouder(s)/opvoedings-
verantwoordelijken meekomen met hun jonge kleuter naar het onderzoek in de eerste 
kleuterklas. Dit is voor ons een prioriteit. Daarom zullen we ons uiterste best doen om dit 
voor jullie vlot te organiseren. Concrete afspraken zullen volgen. Jullie aanwezigheid kan ook 
bij de andere medisch onderzoeken. Vragen of bezorgdheden zijn altijd welkom bij ons. 
Voor het medisch onderzoek krijg je de nodige informatie over tijdstip en het doel ervan. 
 
Een tweede verandering is het feit dat de verpleegkundige van het CLB de onderzoeken 
en het gesprek zal leiden. De arts van het CLB wordt pas betrokken als er aanleiding toe is. 
Dat kan op uw specifieke vraag of als de verpleegkundige het nodig acht. De 
verpleegkundigen zijn hiervoor opgeleid en werken volgens vaste afspraken en methoden. 
Dit schooljaar is een overgangsjaar waarbij de arts aanwezig zal zijn bij de onderzoeken van 
L1 en L6. 
 
Indien bijkomende vragen, kunt u contact opnemen met (VPK) 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Lien Vanmaele  
Directie CLB GO! Westhoek 

                                                
1 Tot vorig schooljaar werden kinderen door het CLB onderzocht in de eerste en tweede kleuterklas, in 
het eerste, derde en vijfde leerjaar. 
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