
Geachte ouders,

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) volgt systematisch de gezondheid en
het welbevinden van de leerlingen op.

- Met medische onderzoeken hopen wij het schoolgaan en opgroeien van uw
kind zo goed mogelijk te volgen.

- Vaccinatie is hierbij een belangrijk middel in de strijd tegen infectieziekten.

- Onze dienstverlening is gratis.

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen,
vragen we om de bijgevoegde documenten nauwkeurig in te vullen.

Je kan de documenten onder gesloten omslag aan ons terug bezorgen via de
school.

De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Heb je vragen hierover, of heb je moeilijkheden om deze documenten in te vullen?
Dan kan je hulp vragen bij een vertrouwenspersoon in uw familie of gemeenschap,
bij de brugfiguur (de brugfiguur legt contact met de ouders, bouwt vertrouwen tussen
school en ouders op.) op school, of bij de verpleegkundige van het CLB.

Met vriendelijke groeten,

Brugfiguur van de school Tel.

CLB-verpleegkundige Tel.



Dear parents,

The "centrum voor leerlingenbegeleiding" 1 (CLB) provides a systematic follow up of
the health and well-being of pupils.

- Through medical examinations we monitor your child's school attendance and
its growing up as adequately as possible.

- In the course of this process, vaccination is an important weapon in the fight
against infectious diseases.

- Our services are free of charge.

To allow us to accomplish this task correctly,
we would like you to truthfully complete the attached documents.

You can return these documents to us in a sealed envelope via the school.

These data are strictly confidential.

Should you still have any questions about this, or should you experience any
difficulties filling out these documents, then you can ask a trusted member of your
family or your community, the school "brugfiguur" 2 (the "brugfiguur" assures the
contact with the parents, helps to build confidence between school and parents) or
the CLB nurse for assistance.

Kind regards,

The school "brugfiguur" Tel.

The CLB nurse Tel.

1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): Pupil Guidance Centre
2 Brugfiguur: mediator
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Dit is de vertaling naar het Engels van het document “Ondersteunend formulier voor IEM – CLB1” en bevat identiek dezelfde

informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel samen met de originele brontekst verspreid worden.


	Ondersteunend formulier voor IEM - CLB1.pdf
	Vertaling Ondersteunend formulier voor IEM - CLB1 - Engels - 99732.pdf

