AFSPRAKEN VOOR SC HOOLEXTERNE HULPVERLENERS

Hieronder vindt u de afspraken voor schoolexterne hulpverleners die met kinderen
werken van de basisscholen Sint-Lodewijkscollege. Deze afspraken zijn van
toepassing in alle afdelingen van de scholengemeenschap. We hopen het op die
manier voor u en ons eenvoudiger te maken.
Algemene afspraken
1) Voor therapie die buiten de school en buiten de schooluren gebeurt is geen
dossier nodig.
2) Voor therapie die binnen de school en buiten de schooluren gebeurt is wel
een dossier nodig.
3) De verslagen van therapeuten worden op regelmatige basis digitaal aan de
school bezorgd.
4) De schoolexterne hulpverlener bezorgt de school jaarlijks een bewijs dat men
in regel is met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
5) De verslaggeving van een revalidatiecentrum: een exemplaar van het verslag
die voor de school bestemd is wordt aan de ouders meegegeven. Er wordt
ook een exemplaar rechtstreeks aan het CLB bezorgd.
6) De school verwittigt de therapeut dat de therapie kan starten wanneer aan
alle voorwaarden voldaan werd (zie verder). Dit kan telefonisch of via mail.
Voor een revalidatiecentrum wordt een kopie van het document bezorgd
(liefst digitaal).
Specifieke afspraken
A) Aanvraag voor logopedie, kinesitherapie, revalidatie… voor nietschoolplichtige kleuters.
- De therapeut bezorgt het juiste document aan de school. Dit
document is te vinden op www.basisscholensintlodewijkscollege.be .

-

Deel 1 en 2 van dit document wordt door de ouders en de therapeut
ingevuld.
De directeur beoordeelt het dossier in overleg met de
zorgcoördinator.
Bij akkoord wordt vak 3 ingevuld.
De school verwittigt de therapeut dat de therapie kan starten
(telefonisch, via mail…)

B) Aanvraag voor logopedie, kinesitherapie, revalidatie …voor
schoolplichtige kleuters.
Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor de schoolplichtige leerlingen (zie
verder).
C) Aanvraag voor logopedie, kinesitherapie, revalidatie …voor
schoolplichtige leerlingen.
Er zijn twee situaties waarin de directeur van een school van gewoon
onderwijs een beslissing kan nemen over het toestaan van een afwezigheid
van een schoolplichtige leerling omwille van revalidatie tijdens de lestijden
uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners.
a) afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval.
b) afwezigheid voor de behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose.
Voor de revalidatie na ziekte of ongeval
- De therapeut bezorgt het juiste document aan de school. Dit
document is te vinden op www.basisscholensintlodewijkscollege.be .
- Deel 1 en 2 van dit document wordt door de ouders en de therapeut
ingevuld.
- De ouders of de therapeut bezorgen een medisch attest waaruit de
noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
- Het CLB bezorgt een advies in overleg met de klassenraad en de
ouders.
- De directeur beoordeelt het dossier in overleg met de
zorgcoördinator.
- Bij akkoord wordt vak 3 ingevuld.
- De school verwittigt de therapeut dat de therapie kan starten
(telefonisch, via mail…)

Voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële
diagnose

-

De therapeut bezorgt het juiste document aan de school. Dit
document is te vinden op www.basisscholensintlodewijkscollege.be .
Deel 1, 2 en 3 van dit document wordt door de ouders en de
therapeut ingevuld.
Het CLB bezorgt een advies in overleg met de klassenraad en de
ouders.
De directeur beoordeelt het dossier in overleg met de
zorgcoördinator.
Bij akkoord wordt vak 3 ingevuld.
De school verwittigt de therapeut dat de therapie kan starten
(telefonisch, via mail…)
De revalidatieverstrekker bezorgt op eigen initiatief op het einde van
elk schooljaar een evaluatieverslag aan de school en aan het centrum
voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de
privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.

D) Aanvullende afspraken met het revalidatiecentrum Spermalie
- Het verslag wordt doorgestuurd naar de schoolarts van het CLB. De schoolarts
brengt vervolgens verslag uit aan de school of laat dit doen via de CLBcontactpersoon van de school.
- Het verslag wordt aan de ouders bezorgd tijdens de bespreking. Ze krijgen
onmiddellijk een tweede exemplaar mee. De ouders beslissen dan of zij het
verslag doorgeven aan de school. Spermalie zal de ouders motiveren dit te
doen.
- Men engageert zich om verslagen beknopt en leesbaar te houden.
- De afspraak is om maar één therapiemoment per leerling tijdens de lesuren te
laten doorgaan.
- Er wordt 14 dagen gelaten tussen het tijdstip van het opsturen van het contract
en de opstart van de therapie. Dit moet de school toelaten om de nodige
formaliteiten in orde te brengen (o.a. contact opnemen met het CLB i.v.m. het
opstellen van het advies, goedkeuring directie…).
- De medewerkers van het revalidatiecentrum geven nooit advies i.v.m.
schoolkeuze, overgaan naar een volgend leerjaar enz. Ze beperken zich tot
informatie over de therapie.
- De therapie van het reva is dermate gespecialiseerd dat het niet de bedoeling
kan zijn om aan huiswerkbegeleiding te doen.
- Het gebeurt uitzonderlijk dat syntheseverslagen nog niet klaar zijn als het
gesprek met de ouders al doorgaat en de therapie opstart. Om te vermijden dat
de school nog niet op de hoogte is van de opstart van de therapie wordt de

school onmiddellijk verwittigd vanaf de aanmelding in het centrum. Dit is vooral
ook zinvol voor de kinderen waarbij de ouders op eigen initiatief naar het
centrum komen voor onderzoek (zonder doorverwijzing van de school). Het kan
dan natuurlijk gebeuren dat een leerling na de onderzoeksfase niet in
aanmerking komt voor therapie.
Het is niet zo dat na de aanmelding en het onderzoek de therapie onmiddellijk
start. Meestal is er nog een wachtlijst.
- Er wordt jaarlijks een kopie van de verzekeringspolis BA bezorgd aan de
coördinerend zorgcoördinator.

E) Contactpersoon: per school aan te vullen.

