
 
 

Je kind is volop aan het groeien en ontwikkelen.  

Samen met jou als ouder willen we het schoolgaan en opgroeien van je kind zo goed mogelijk volgen en je daarbij 

helpen als dat nodig is. 

De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp aanbiedt. Daarom zijn 

de contactmomenten wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je kind.  

Er zijn vijf verplichte contactmomenten: 

 

 

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..  

Wat doen we bij de kinderen van 3-4 jaar? 

Voor het onderzoek geven we een vragenlijst mee over dingen die we graag willen weten om je kind goed op te 
volgen. Je kan ook laten weten of je zelf een vraag hebt.  

Breng de vragenlijst mee als je samen met je kind naar het contactmoment komt. 

 

Tijdens het contactmoment kijken we naar: 

 lengte en gewicht: om de groei goed op te volgen; 

 de ogen: verzicht en we controleren de stand van de ogen; 

 het gehoor  (als je kind een hoger risico loopt om minder goed te horen) 

en we bespreken samen met jou de ontwikkeling van je kind (zindelijkheid, voeding, slapen, bewegen, praten, 

zelfstandigheid…). 

Opgelet: als je kind een bril draagt, breng die dan zeker mee op de dag van het onderzoek! 

 

Heeft mijn kind een vaccinatie nodig? 

We kijken de vaccinaties na in Vaccinnet, het registratiesysteem van de overheid. Als je kind een vaccinatie 

krijgt, noteert de arts dit in Vaccinnet. Als je kind werd gevaccineerd in het buitenland of Wallonië, geef je 

best een kopie van de vaccinatiegegevens mee. Deze gegevens staan nog niet in Vaccinnet. Als er iets 

ontbreekt, bespreken we samen hoe dat eventueel aangevuld kan worden. 

Meer informatie over vaccinaties  vind je op: https://www.laatjevaccineren.be/  

Wat gebeurt er met de gegevens van de vragenlijst en van het onderzoek? 

De gegevens van de vragenlijst en van het onderzoek zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor jou en het 

CLB-team. Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Als je vragen hebt over de vertrouwelijkheid, neem 

je best contact op met ons. 

Voor een goede zorg op school kan het belangrijk zijn dat de kleuterleid(st)er op de hoogte is van sommige 

medische gegevens. Omwille van de wet op de privacy kunnen wij deze gegevens niet rechtstreeks aan de 

kleuterleid(st)er doorgeven en vragen daarom dat jullie dit doen. 

Als je dat wenst, kunnen we helpen om dit met de school of de leerkracht te bespreken. 

Als wij graag meer informatie zouden hebben van andere artsen, diensten of mensen waar je kind in 

behandeling of begeleiding is, dan laten we dat altijd weten.  

 

 

 

         

1e kleuter     

3-4 jaar 

3e secundair  

14-15 jaar 

6e leerjaar    

11-12 jaar 

4e leerjaar     

9-10 jaar 

1e leerjaar    

6-7 jaar 

https://www.laatjevaccineren.be/

