
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.



"Vertaling Nederlands-Spaans.
Dit is de vertaling Spaans van “Ondersteunend formulier voor IEM – CLB1” en bevat identiek dezelfde
informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Ondersteunend formulier voor IEM –
CLB1.”

Estimados padres de familia:

El centro para el seguimiento de alumnos (CLB) realiza un seguimiento
sistemático de la salud y el bienestar de los alumnos.

-Nuestro objetivo es velar por el desarrollo y trayecto escolar de su hijo(a)
mediante exámenes médicos.

-En este sentido, la vacunación es un medio importante en la lucha contra
enfermedades infecciosas.

-Nuestra prestación de servicios es gratuita.

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen,
vragen we om de bijgevoegde documenten nauwkeurig in te vullen.
A fin de poder cumplir con este objetivo de la mejor manera posible, les
solicitamos que rellenen cuidadosamente los documentos adjuntos.

Nos podrán remitir los documentos en sobre cerrado a través de la escuela.

De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Los datos serán tratados de forma estrictamente confidencial.

¿Tienen preguntas al respecto o dificultades para rellenar estos documentos?
En este caso pueden solicitar ayuda a un miembro de su familia o de su
comunidad que goce de su entera confianza, a un mediador de la escuela (el
mediador establece contacto con los padres de familia, fomenta una relación de
confianza entre la escuela y los padres de familia), o al enfermero(a) del CLB.

Atentos saludos,

Mediador de la escuela Teléfono

Enfermero(a) del CLB Teléfono
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