TOESTEMMING: AANVRAGEN VAN HET CLB-LEERLINGENDOSSIER* AAN HET GGD (NL)
Bree, postdatum
Geachte ouders, beste leerling
Wanneer een leerling wordt ingeschreven in een nieuwe school, die behoort tot het werkgebied van een Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB), dan mag het GGD van de vorige school het leerlingendossier doorgeven aan het
CLB dat de nieuwe school begeleidt.
Zo mogen sommige medische gegevens en gegevens over begeleiding van spijbelproblemen in elk geval worden
doorgegeven.* De andere dossiergegevens mogen eveneens worden overgemaakt, tenzij u zich hiertegen schriftelijk
verzet binnen de 10 dagen.
Om het doorgeven van het dossier vlot te laten verlopen, vragen we u het onderstaande formulier in te vullen, te
ondertekenen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten
Ingeborg Verghote
Directeur VCLB NOL.

RIJKSREGNR/BURGERSERVICENR
NAAM EN VOORNAAM
LEERLING
NAAM HUIDIGE SCHOOL EN KLAS

GESLACHT
GEBOORTEDATUM

NAAM VORIGE SCHOOL
LEERJAAR EN KLAS
ADRES VAN VORIGE SCHOOL
(gelieve ook de postcode te vermelden)

IN WELKE GEMEENTE LIGT HET GGD (NL)
DAT DE GEGEVENS BEZIT?
(gelieve ook de postcode te vermelden)
Ondergetekende,
(naam)

vader, moeder, voogd of
leerling vanaf 12 jaar (omcirkel
wat van toepassing is)

Adres van de persoon die het document ondertekent:
geeft aan het GGD dat het dossier van de leerling heeft, de toestemming om het volledige multidisciplinair
dossier door te geven aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt
Plaats en datum:

Handtekening

*Het besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2000 tot bepaling van sommige opdrachten van de CLB’s (art.24, 1°) vermeldt in dit verband:
“identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, de bijzondere consulten en de medische
onderzoeken.

Administratieve zetel: Grauwe Torenwal 11 - 3960 Bree - Tel. (089)46 97 30 - bree@vclblimburg.be
Openingstijden : elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u. Maandagnamiddag gesloten. - Ook op afspraak.

