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1. De school werkt samen met het: 

 

Vrij CLB Ieper (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 
Bukkersstraat 38   8900 IEPER 
directie: Hans Vandenbroucke 
tel. 057 21 60 48 
www.clb-ieper.be                                        info@clb-ieper.be  
openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 16.30u 
                            (maandag tot 17.30u) en op afspraak 

 
Het CLB helpt. Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een 
beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het CLB Ieper een  
beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding 
vastlegt.  
De school geeft aan de ouders een CLB-folder.  

 

2. Wat doet het Vrij CLB Ieper? 

In het CLB werken artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers.  

 
❖ Het CLB begeleidt de leerlingen op volgende vier domeinen: de preventieve gezondheidszorg, 

het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit betekent 
dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en 
directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, 
ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek. 
De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan door middel van 
onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school of op het CLB. 
 

❖ Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan. 
Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen, opleidingen en 
studiekeuzefactoren. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in 
het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan medische onderzoeken 
en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Meer inhoudelijke en 
praktische informatie over de medische consulten en vaccinaties kan u terugvinden op de CLB-
website en wordt ook schriftelijk bezorgd. 

De ouders verbinden er zich toe onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de 
volgende besmettelijke ziekten: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, 
kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, 
rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. 

http://www.clb-ieper.be/
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Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders 
en personeel van de school. 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 
onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door 
een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere 
arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het CLB waarbij de school is 
aangesloten. 

 
❖ Begeleiding van leerlingen die spijbelen. 

De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een 
begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 5 halve schooldagen onwettig afwezig is 
moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet 
doet wordt dit gemeld aan het Departement Onderwijs. 

 
3. Het CLB-dossier 
 

Voor elke leerling wordt een CLB-dossier bijgehouden. In dit dossier worden de relevante gegevens 
voor de CLB-begeleiding opgenomen en verwerkt. 

De directeur van het CLB is verplicht het CLB-dossier over te dragen wanneer de leerling naar een 
school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid. 

Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich 
tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe 
school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB. Een formulier om verzet 
aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB. 

De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten 
tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens 
van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onderzoeken. 

Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. 
Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen buitengewoon onderwijs wordt het 
dossier bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. 

Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder 
begeleiding van een medewerker van het CLB. 

 

Door ondertekening van huidig schoolreglement geeft u als leerling/ouder de toestemming tot 
begeleiding door het Vrij CLB Ieper. Dit houdt in dat leerlingengegevens besproken worden en dat door 
het CLB een leerlingendossier met persoonsgegevens kan worden opgemaakt. Bij de verwerking van uw 
persoonsgegevens houden de CLB-medewerkers zich aan de toepasselijke regelgeving, o.m. de 
regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding en de regelgeving inzake de privacy. Daarnaast zijn de CLB-
medewerkers gebonden door het beroepsgeheim en wisselen zij enkel –mits uw toestemming- relevante 
gegevens uit met de school en externe hulpverleners in het kader van een onderzoek of begeleiding. 

De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLB-begeleiding weigeren door een 
formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB. 

 
------------------------- 


