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SAMENWERKING CLB 
 

 

1. Onze school wordt begeleid door  

 

Samenwerking met het CLB 

 

Vrij CLB Tienen – Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor vrij en gemeentelijk 

onderwijs 

Directeur: Lies Vallaeys 

Veldbornstraat 18 

3300 Tienen 

Tel.: 016/81.31.05 

Fax: 016/81.84.66 

E-mail: info@vclbtienen.be / www.vclbtienen.be 

 

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB van Tienen.  

Het CLB begeleidt samen met de school ouders en leerlingen op vlak van leren en 

studeren, preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaanbegeleiding en psychisch 

functioneren.  

Hiervoor is er geregeld een overleg tussen school en CLB.  

De relevante gegevens worden bijgehouden in een dossier.  

De rechten over de inzage in dat dossier kan u terugvinden op de 

website www.vclbtienen.be. 

 

De CLB-medewerker van de school, Annemie Goossens (LS) en Chris Neefs (KS), lid van 

‘Team Wegwijzer’.  

Bij deze personen kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw 

zoon/dochter.  

Je kan hen bereiken via wegwijzer@vclbtienen.be of via 016 81 31 05.  

Zij zal met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider 

traject (het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-

emotionele problemen, het opvolgen van de ontwikkeling, …) zal zij een medewerker van 

‘Team Onderweg’ contacteren die met u het traject verder zal lopen. 

Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een 

medewerker van ‘Het Ankerteam’ contact met u opnemen. 

  

Naast deze begeleidingen zijn er ook de verplichte begeleidingen.  

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan : 

de begeleiding van leerlingen die spijbelen  

Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het 

centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. 

 

 

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een 

andere arts geconsulteerd worden.  

In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 
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Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  

Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt 

ingeschreven in de school.  

Ouders krijgen via de website informatie over de rechten en plichten van ouders, 

leerlingen, de school en het centrum. 

 

Als een leerling van school verandert of voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in 

een school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien 

van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum 

wordt bediend. 

 

 

Hun samenwerking met de school bestaat in: 

 

 -  Deelname aan klassenraad en bespreking van leerlingen 

-  Onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters (3de klkl)  

   en evolutie van lln (1ste + 6de leerjaar) 

 -  Bijzondere testen en onderzoeken op aanvraag 

 -  Preventieve gezondheidszorg : 

    De medische preventieve onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke 

             ziekten zijn wettelijk verplicht. Het CLB voert deze onderzoeken kosteloos uit. 

 

 

2. Programma van medische consulten 

 

Collectieve medische onderzoeken 

• een gericht consult op school in het 1ste leerjaar 

• een gericht consult in het 5de leerjaar 

• een gericht consult op het centrum in de 2de kleuterklas 

• preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. 

• Vaccinaties :   

in het eerste leerjaar  : een vaccin tegen difterie en tetanus 

in het vijfde leerjaar  : een vaccin tegen mazelen, bof en rubella 

 

 

 

 

3. De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders 

 

• De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

aandachtspunten voor de leerlingen begeleiding vastlegt.  

Dat is met de ouders besproken in de schoolraad. 

 

• Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp 

vragen.  

Het CLB werkt gratis en discreet.  

Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

• Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen.  

Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee 

instemmen.  

Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende 

competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het 

voorgestelde begeleidingsplan. 
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• Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan : 

➔ de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet 

ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de 

door de Vlaamse regering aangeduide instantie. 

➔ collectieve medische onderzoeken en/of preventieve 

gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. 

 

• Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in 

overleg een andere arts worden aangeduid.  

In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 

 

• Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  

Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt 

ingeschreven in de school.  

Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de 

school en het centrum. 

 

• De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor 

deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen.  

Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd 

aanbod in te gaan. 

 

• Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in 

een school die door een ander centrum wordt bediend. 

 

• Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, 

behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van 

die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 

 

• Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de 

school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de 

leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van 

deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de 

deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

• De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over de 

leerling uit. 

Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het 

multidisciplinair CLB-dossier  

van de leerling. 

 

 

4. Het multidisciplinair dossier van uw kind 

 

• Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het 

centrum aanwezig zijn, ook de eventuele vroegere gegevens uit het CLB-MST 

dossier. 

 

• Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt 

ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.  

Er is geen expliciete toelating van de ouders vereist om een multidisciplinair 

dossier over te dragen.  

U kan echter wel verzet aantekenen tegen de overdracht.  
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Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het 

dossier.  

Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de 

ouders.  

U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen de overdracht van gegevens 

uit het dossier, met uitzondering van volgende gegevens :  

 

 identificatiegegevens 

 medische gegevens 

 gegevens in het kader van de leerplichtcontrole 

 

• Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te 

dragen gegevens (zie hierboven) samen met een kopie van het verzet.  

Het vorige CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 

jaar na het laatste contact. 

 

 

Indien u wenst af te zien van de 10 dagen wachttijd, dan kunt u gewoon een schriftelijke 

toestemming ondertekenen om de gegevens snel van het ene CLB naar het ander CLB te 

kunnen doorsturen. 

 

 


