
Het CLB 

Algemeen:  

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het 

welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op 4 domeinen: 

 

 

 

 

 

Onze school wordt begeleid door de vestiging Hoogstraten van VCLB-Kempen: Gravin 

Elisabethlaan 2 2320   Hoogstraten Tel.: 03 314 39 70  fax: 03 314 90 75 e-mail: 

hoogstraten@clb-kempen.be       info website: www.clb-kempen.be  

 Werking van het CLB:  

 

hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  De ouders zijn 

hierover geconsulteerd via de schoolraad.    

CLB om hulp vragen.  

Het CLB werkt gratis.  

begeleidingsvoorstel doen.  Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever 

vermoedt dat het kind voldoende competent is om het recht zelfstandig uit te oefenen, zet 

het CLB de begeleiding slechts voort als de leerling hiermee instemt.  In het andere geval 

of als het kind jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming 

van de ouders.  

gt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één 

multidisciplinair dossier aan.  Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het 

beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, 

evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de 

regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidende CLB 

bekomen.   

-dossier inkijken: vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele 

uitzonderingen.  Ouders of voogd mogen het dossier ook inkijken, met toestemming van 

hun kind indien dit 12 jaar of ouder is. Dat geldt niet altijd en ook niet altijd voor het 

volledige dossier.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.   

multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd 

http://www.clb-kempen.be/


worden aan VCLB-Kempen.  De school, de ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor 

te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 

september overgedragen.  Als de ouders of de leerling (vanaf 12 jaar) dit niet wensen,, 

moeten zij binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving verzet aantekenen bij het 

CLB dat de vorige school begeleidt.  Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden 

bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van  VCLB-Kempen Korte 

Begijnenstraat 18 2300  Turnhout Tel.: 014 40 33 10    fax: 014 40 33 19  e-mail: 

secretariaat@clb-kempen.be  

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de 

verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk 

geval aan het nieuwe CLB bezorgd.  Hiertegen is geen verzet mogelijk.  

De ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  

 

preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten.  

 

Het medisch schooltoezicht: 

 

schoolloopbaan (in het 1ste,3de en 5de leerjaar).  De onderzoeken in het 1ste en het 3de 

leerjaar gaan door in de school. Het onderzoek van het 5de leerjaar gebeurt in het CLB-

centrum. 

 

kinderen opgeroepen worden voor een bijkomend medisch onderzoek.  Dit om een 

aandoening tijdig vast te stellen en eventueel te kunnen doorverwijzen voor een therapie.  

  

Vlaanderen. Na schriftelijke toestemming van de ouders wordt in het 1ste en het 5de 

leerjaar één (samengesteld) vaccin toegediend.   Het betreft: -  1ste leerjaar: 6/7jaar: 

polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem) en kinkhoest -  5de leerjaar: 

10/11jaar: mazelen, bof (dikoor), rubella (rode hond) Daarnaast kunnen inentingen die in 

het verleden gemist werden (volgens het basisvaccinatieschema Vlaanderen) aangeboden 

worden.   

De ouders of de leerling zelf (vanaf 12 jaar) kunnen, via een aangetekend schrijven aan de 

directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult 

door een bepaalde arts van het CLB.   Binnen een termijn van 90 dagen dient de persoon 

die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van 

hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt 

over het nodige bekwaamheidsbewijs.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.   

Onze CLB-medewerkers:  

Ellen Vermeiren:  psychopedagogisch werker   

Laura Peeters: maatschappelijk werker  

Katrin Ribbens: para-medisch werker  

Marie Boonen:  CLB-arts 


