
 
6de leerjaar mei 2021 

 

Beste leerling 

Beste ouder 

Net als vorig schooljaar heeft covid een groot effect op hoe en wanneer je naar school kan gaan. Je 

hebt zonder twijfel heel wat aanpassingen moeten maken in jouw leren en leven. Ook wij hebben 

heel wat moeten aanpassen, maar we zijn jou niet vergeten.  

We versterkten de www.clbchat.be ploeg, zodat je ons daar alvast gemakkelijker kan bereiken. Ook 

offline kan je nog steeds bij ons terecht, maar dan graag op afspraak. Daarvoor bel je of e-mail je ons 

of maak je gebruik van het webformulier dat klaar staat op onze website www.vrijclblimburg.be.      

Je zou normaal dit schooljaar bij ons voor de laatste keer op ‘systematisch contactmoment’ komen 
terwijl je nog in het lager onderwijs zit. Je kende dat vroeger als medisch onderzoek. We kunnen dit 
uitzonderlijk niet voor alle leerlingen in het 6de leerjaar aanbieden dit schooljaar. 
 
We maakten voor jou een PowerPoint over dit systematisch contactmoment . Ga er eens door en 

als je vragen hebt: stel ze gerust. Je vindt de PowerPoint  in bijlage of op onze website!  

Je ouders kunnen samen met jou de PowerPoint bekijken thuis of je kan het zelf bekijken tijdens een 

rustig moment in de klas in samenspraak met de leerkracht. 

Heb je vragen na het bekijken van deze PowerPoint? Maken je ouders of je leerkracht zich zorgen 

over je groei en ontwikkeling? Zowel jij als je ouders of de leerkracht kunnen, liefst in samenspraak 

met jou, met ons contact opnemen. Is er meer nodig? Dan spreken we een moment af om te video 

bellen of elkaar te zien wanneer een onderzoek nodig is om je ontwikkeling op te volgen. 

Zit je ergens mee, maak dan zeker een afspraak. We zijn er voor jou!  

 

Je CLB-team 

 

Met vriendelijke groeten, 

  de verpleegkundige en de CLB-arts 

 

http://www.clbchat.be/
http://www.vrijclblimburg.be/
https://www.vrijclb.be/leerlingen/systematische-contactmomenten

