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Beste ouders, leerlingen, schoolteams en netwerkpartners, 

Graag bezorgen we jullie een update omtrent onze CLB-werking.  

Vanaf maandag 4 mei is GO! CLB Rivierenland haar werking rond preventieve gezondheidszorg  

gefaseerd heropgestart. Dit wil zeggen, we zijn opnieuw van start gegaan met vaccineren en uitvoeren 
van medische consulten. 

We volgen daarbij de richtlijnen en bijhorende prioritering van het GO! en de Vlaamse Wetenschappelijke 
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. We beginnen met vaccineren tegen mazelen – bof - rode hond bij 
leerlingen in L5. Dan volgen de HPV vaccinaties van leerlingen SO1, de consulten van SO3 en L1 en de 
kleuterconsulten in K1.  

Wij nemen hiervoor zelf individueel contact op met de betrokken leerlingen en hun ouders. We lichten 
daarbij alles telefonisch en/of via e-mail toe en verzekeren jullie dat wij alle nodige veiligheidsmaatregelen 
in acht nemen.  

Hebben jullie hierover zelf nog vragen of bedenkingen, aarzel dan niet contact op te nemen met de 
verpleegkundige of CLB-arts verbonden aan je school. De namen vind je op onze website 
http://www.clbrivierenland.be/?page=scholen .  

 

Alle andere medewerkers van GO! CLB Rivierenland blijven zoals voorheen aan het werk en blijven dus nog 
steeds bereikbaar voor al jullie vragen. 

De genomen maatregelen in het kader van het Covid-19 virus vragen nog steeds aanpassingen in onze 

vraaggestuurde werking. Thuiswerk blijft de norm. Dus we blijven zowel telefonisch als via e-mail 
bereikbaar en staan nog steeds paraat om naar jullie te luisteren en daar waar mogelijk jullie te helpen en 
ondersteunen. Er is dus geen fysieke permanentie voorzien op onze hoofdzetel of vestigingen. Indien echt 

noodzakelijk, kan een face-to-face afspraak wel opnieuw ingepland worden en dit vanaf maandag 18 
mei  met in achtneming van alle nodige veiligheidsmaatregelen. 

We vragen om ons dus in de eerste plaats zoveel als mogelijk via telefoon, videobellen of e-mail te 
contacteren en fysiek contact te vermijden. Indien voor onze cliënten en scholen mogelijk, doen we 
gesprekken/overlegmomenten ook op een andere manier zoals via CLBchat, of via Microsoft Teams, of 
andere kanalen die videobellen voor jou mogelijk maken, als je dat wil. 

Alvast bedankt om deze richtlijnen op te volgen en te zorgen voor jezelf en elkaar! 
#samentegencorona 
#teamGOCLB 

 

PS: Als bijlage hebben we voor jullie nogmaals alle diensten opgelijst waar jullie ook terecht kunnen voor 
hulp.  
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