Beste directeur,
Dit schooljaar worden we in de regio Oost, met name in de afdeling Genk, geconfronteerd met een
artsentekort en werken we met een noodplaan voor dit schooljaar.

Wat betekent dit voor de organisatie van de systematische contacten?
We blijven de 5 verplichte contactmomenten organiseren zoals voorheen en zoals in het schoolreglement is
opgenomen.
Er zijn vijf verplichte contactmomenten:
1e kleuter
3-4 jaar

1e leerjaar
6-7 jaar

4e leerjaar
9-10 jaar

6e leerjaar
11-12 jaar

3e secundair
14-15 jaar

Wie niet naar het CLB wil komen voor het contactmoment, moet altijd contact opnemen met het CLB. Daar kan men zeggen hoe je kan
weigeren en wat er dan wel moet gebeuren.

Voor de groep 11-12 jaar verandert de praktische uitvoering:

We geven een vragenlijst mee voor de ouders zoals voorheen waarin uitgelegd staat hoe we het aanpakken
(zie bijlage)
De leerling zal op de dag van het contactmoment gezien worden door onze CLB-verpleegkundige.
Tijdens dit moment zullen zij aandacht hebben voor:




lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen;
het zicht: het verzicht en het dieptezicht
het gehoor;

Ze maken ook tijd om te praten over je leefgewoonten of over iets wat de leerling zelf belangrijk vindt.
Na het contact krijg de leerling een brief met de resultaten. Als uit het contactmoment blijkt dat een bijkomend
aanbod bij de arts nodig is, zal de leerling geïnformeerd worden en volgt een aparte uitnodiging voor dit
bijkomend onderzoek. De afspraken worden samen met de ouders gemaakt.

Wat betekent dit voor de vaccinaties?

We werken met vaccinatieploegen waar één of meerdere verpleegkundigen samen met een arts een school zal
bezoeken. De toestemmingen lopen zoals voorheen via aparte toestemmingsformulieren. Het kan zijn dat voor
sommige scholen het vaccinatiemoment voor het 1ste leerjaar zal los gekoppeld worden van het moment van
het systematisch contact om de arts maximaal te kunnen inzetten. De praktische afspraken over de planning
verlopen via uw contactpersoon van uw school.

Wat gebeurt er met besmettelijke aandoeningen?

Hier verandert er niets. U blijft hiervoor contactnemen met de afdeling en de arts volgt dit verder op.

Wat gebeurt er met de teamwerking?

Hier verandert er niets. De arts blijft raadpleegbaar voor vragen vanuit het multidisciplinaire CLB team en kan
de vraaggestuurde werking verder opnemen.
de verpleegkundige en de CLB-arts

