Informatiebrief
Beste ouder, 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 vierde leerjaar
is er geen vaccinatiemoment. De eerstvolgende vaccinatie wordt aangeboden in het vijfde leerjaar; dit is
tegen mazelen, bof en rubella.

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.

Vierde leerjaar
De meeste problemen rond groeien, horen en zien zijn tegen het vierde leerjaar al ontdekt of in behandeling.
We kiezen er daarom voor om dit systematisch contactmoment te schrappen.
We gaan je zoon of dochter dit jaar niet meer uitnodigen en ook volgend jaar niet. Het volgende systematisch
contactmoment is als je zoon of dochter in het 6de leerjaar zit of 11 jaar is.
Heb je vragen of maak je je ongerust over de gezondheid, groei of zicht van jouw kind, neem dan contact met
ons op. Samen bekijken we hoe we kunnen helpen.
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