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Informatiebrief 
 

Beste ouder 

Beste opvoedingsverantwoordelijke 

 

Het is niet nodig om uit te leggen waarom dit schooljaar anders zal verlopen dan andere jaren. Je hebt zonder 

twijfel heel wat aanpassingen moeten doen in jouw leven omwille van de coronapandemie.  

Om alles in goede banen te leiden en te garanderen dat contact tracing betreffende COVID-19 op een 

kwalitatieve manier plaatsvindt, hebben we als CLB geen andere keuze dan de systematische 

contactmomenten voor bepaalde leerjaren te annuleren.  

 

Vaccinaties  

We streven ernaar de vaccinaties door te laten gaan zoals gepland. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is 

er geen vaccinatiemoment.  De eerstvolgende vaccinatie wordt aangeboden in het eerste secundair, dit is 

tegen het Humaan PapillomaVirus. 

Systematische contactmomenten 

Normaal zou je kind op systematisch contactmoment (vroeger medisch onderzoek) komen bij het CLB, maar 

dit kan door de pandemie niet voor elk onderzoeksjaar doorgaan.  

Dit schooljaar geldt het volgende: 

- 1e kleuterklas - 3/4 j:  zal doorgaan 

- 1e leerjaar - 6 j:     zal doorgaan  

- 4e leerjaar - 9 j:    wordt geannuleerd  

- 6e leerjaar - 11 j:    wordt geannuleerd  

- 3e secundair - 14 j:   zal op een alternatieve manier doorgaan 

Een aantal leerlingen zullen we dit schooljaar dus niet zien. Deze keuze is noodzakelijk, maar niet evident. 

Daarom benadrukken we dat als je zorgen hebt over de gezondheid, het groeien of de ontwikkeling van je 

zoon of dochter, je dan zeker contact met ons kan opnemen. Samen bekijken we dan hoe we kunnen helpen. 

 

Zesde leerjaar 

Tijdens dit systematisch contactmoment zien we leerlingen die in volle groei en ontwikkeling zijn. Een 
belangrijke leeftijd, maar toch kiezen we er voor om niet elke leerling van het 6de leerjaar te onderzoeken.  

Leerlingen op deze leeftijd groeien op hun eigen ritme en ook de puberteit is voor iedereen anders. Omdat er 
zoveel variatie is, kiezen we er voor om alleen leerlingen te onderzoeken die ongerust zijn over hun groeien of 
puberteit. Neem zeker contact met ons op als je je hier zorgen om maakt. 
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Minder goed zien op deze leeftijd is vervelend. Als je merkt dat jouw zoon of dochter minder goed ziet (bv 
lezen op het schoolbord is lastig, ondertitels zijn moeilijk te lezen, lang lezen veroorzaakt hoofdpijn, …), neem 
dan contact met ons op of ga naar de oogarts. Heeft je zoon of dochter geen klachten, dan is een controle van 
de gezichtsscherpte niet nodig. 

We maakten een PowerPoint met meer informatie over wat we tijdens zo’n systematisch contact overlopen. 
Deze vind je in de bijlage en kan je samen met uw kind doornemen. 
Heb je na het bekijken van de PowerPoint vragen of maak je je ongerust over de gezondheid, groei, zicht, 
gewicht of ontwikkeling van jouw kind, neem dan contact met ons op. Samen bekijken we hoe we kunnen 
helpen en of er een selectief onderzoek nodig is. Dan spreken we dat verder af.  


