
 

 

Beste ouders, 
 

Verkeersveiligheid 
De veiligheid aan de schoolpoort, de weg naar 
school en terug is voor ons van het grootste be-
lang. Noortje Zoons, onze wijkagente, zal dan ook  
ergens  tijdens de volgende weken een fietscon-
trole doen. Het spreekt vanzelf dat de fiets wet-
telijk in orde moet zijn. De veiligheid is voor ons 
een prioriteit, dus laat de fiets herstellen als uw 
kind een briefje van de wijkagent  meekrijgt. 

We zijn nog steeds heel fier dat, in onze school, alle kinderen die met 
de fiets naar school komen een vestje en een helm dragen. Het is heel 
belangrijk dat iedereen dit ook doet. Mag ik dan ook vragen om hier 
extra aandacht aan te besteden. Mocht de helm of het vestje kapot 
zijn, kan u dit steeds melden op het secretariaat en worden deze kos-
teloos vervangen. ‘s Morgens en ‘s avonds wordt het sneller donker , 
zorg er ook voor dat je fiets verlicht is !!!!!!! 
 

 

Toestand Nieuwbouw 

De aanbesteding is uitgeschreven en er kan ingeschreven worden tot 6 november 

2015. Daarna zullen de aannemers bekend worden en kunnen  verdere  stappen on-

dernomen worden.  

Ziekte !!!!!! 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een     

medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een ge-

neesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de admini-

stratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Voor een afwezigheid we-

gens ziekte tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de 

Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie,  is geen verplicht medisch attest 

meer vereist.  Verdere uitleg, vindt u op onze website bij informatie en dan infobro-

chure. 
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Brief aan de ouders schooljaar 2015-2016 

 

Sluitingsperiodes  
 

Kerstvakantie: van maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016 – het centrum is wel open 
op maandag 21 december 2015 en op woensdag 30 december 2015 

Paasvakantie: van maandag 28 maart 2016 t.e.m. zondag 10 april 2016 

Onze Lieve Heer Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016 

Pinkstermaandag: 16 mei 2016 

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap: maandag 11 juli 2016 

Zomervakantie: gesloten van vrijdag 15 juli 2016 tot en met maandag 15 augustus 2016 

 

Het schoolteam verbonden aan deze school bestaat uit:  

 
Noëlla Miguet: schoolarts – noella.miguet@vclblimburg.be  

Martine Vanhove: sociaal verpleegkundige – martine.vanhove@vclblimburg.be  

Marika Flipkens: maatschappelijk werkster – marika.flipkens@vclblimburg.be  

Petra Vandistel: psycho-pedagogisch werker – petra.vandistel @vclblimburg.be 

 
Waarvoor kan je bij ons terecht?  
als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 

als je kind moeite heeft met leren; 

voor studie- en beroepskeuzehulp; 

als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...  

met vragen over inentingen; 

met vragen over vriendschap, verliefdheid en seksualiteit. 

 

Een deel van wat we doen is verplicht.   

Je kind moet naar het CLB... 

op medisch onderzoek; 

als je kind te vaak afwezig is op school (leerplicht); 

voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 

om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 

bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. 

 

Op onderzoek: het medisch consult 
1

ste
 kleuterklas   3-4 jaar   3

de
 lagere school  8-9 jaar  

2
de

 kleuterklas  4-5 jaar                          5
de

 lagere school  10-11 jaar 

1
ste

 lagere school 6-7 jaar  

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn ver-
plicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas 
en verder om de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende 
vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit. 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter 
een afspraak maken op een later tijdstip.  
Je kunt de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. 
Die vraag je best aan je CLB. 

 

 

Informatie over de werking van het CLB (=Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 

Wie zijn wij? 

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we 

behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samen-

werkt met de school waar je kind ingeschreven is. 

mailto:noella.miguet@vclblimburg.be
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Inentingen 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.  

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. 
Met vragen over vaccinaties of medische problemen die een weerslag hebben op het schoolfunctioneren kan je telefonisch of per 
mail terecht bij de schoolarts. 
 
Welke inentingen kan je kind krijgen? 

 
 
 
Betreffende besmettelijke aandoeningen: 
Als je kind een besmettelijke ziekte heeft die vermeld staat in de schoolbrochure moet dit gemeld worden aan de directie van school 
of schoolarts van het CLB. De CLB arts zal de nodige maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.  

 
CLB-dossier 
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te 
maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  

We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel 
inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat 
geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te ge-
ven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  
Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag 
bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

 
Naar een andere school 
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen 
verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leer-
plicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere 
school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

 

En later? 
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. 

 
Namens de medewerkers van VCLB NOL 
 
Directeur 

Marie-Rose Defour : Marie-Rose.Defour@vclblimburg.be 

 
 

 

1ste lagere school 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), 

Kinkhoest 
5de lagere school 10 / 11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 

1ste secundair 12 / 13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x indien nog niet eerder gebeurd 

Voor de meisjes: Baarmoederhalskanker 2x 
3de secundair 14 / 15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

VCLB NOORD-OOST-LIMBURG 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  

Grauwe Torenwal 11 – 3960 Bree  

Afdeling Peer na afspraak: Nieuwstraat 17 -3990 Peer 

mailto:Marie-Rose.Defour@vclblimburg.be


 

 

 

Di: 20/10 : Theater 1ste graad 

Wo:21/10 : Medisch onderzoek 3lj 

                : Sammy Pret 1ste graad 

Do: 22/10 :  Zwemmen 

Vr: 23/10 : Dag van de jeugdbeweging. 

Wo: 28/10 : Inschrijfdag kleuters 

Herfstvakantie : 

Maandag 2 november tot en 

met zondag 8 november. 

Maandkalender OKTOBER 2015 

School– en studietoelagen  

Gaat je kind naar school? Vraag dan een school– of studietoelage aan de Vlaamse overheid. 

Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je komt vlugger 

in aanmerking dan je denkt. Je aanvraag indienen kan van 1 augustus 2015 tot en met 1 

juni 2016. Het bedrag dat je kan ontvangen is 92,20 euro voor het kleuteronderwijs en tus-

sen 103,72 en 155,58 euro voor het lager onderwijs meestal afhankelijk van je gezinsinko-

men.  

Heb je hulp nodig bij het invullen ? Maak een afspraak met Monique, onze secretaresse, en 

we helpen je bij het invullen van de papieren. Verdere info bekom je via : www.studietoelegen.be of bel 1700                                                                                          

Kinderen die samen spelen, maken geen ruzie…. 

Op  een leuke manier kunnen ze zich amuseren en 

bezig houden op de speelplaats. 

In samenspraak met de leerkrachten en directie 

heeft de oudervereniging van De Wissel Opitter 

verschillende materialen aangekocht. Dit gaat van 

hoepels, evenwichtsspelletjes, kaarten , even-

wichtsballen maar ook materialen voor rustig in 

een hoekje samen te zijn zoals allerlei gezelschaps-

spelen , stripverhalen en veel meer . Bedoeling is 

ook om enkele oude spelletjes terug aan te leren. 

De leerlingen van de leerlingenraad mochten uit 

handen van enkele leden van de ouderraad de 

spellen ontvangen. Een hartelijk dank aan de ouderraad .. 

Meester Sven zal de spellen ordenen en per categorie verdelen in een box. Er zal een lijst 

gemaakt worden waarbij elke klas om de beurt de spellen krijgt.  

Ouderraad schenkt spelmaterialen 

Saved by the Bell 

Op maandag 5 oktober lieten we, naar aanleiding van de dag van de leerkracht, de schoolbel rinkelen. 

Onze school was er eentje  uit 450 scholen. 

De bel luidde als teken van solidariteit met alle kinderen die verstoken blijven van het recht op onder-

wijs en met alle leerkrachten overal ter wereld die elke 

dag en vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van 

zichzelf geven.  

Met dit belmoment werden 

ook de wereldleiders herin-

nerd aan hun engagement in 

het kader van de Millennium-

doelstellingen. Eén van die 

doelen is basisonderwijs ga-

randeren voor alle kinderen. 

Onderwijs is immers een hef-

boom voor ontwikkeling en 

gelijke kansen.  

 

 


