
1.1 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden:

● revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen);

● revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een
handelingsgericht advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen).

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten
volgen.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;

● een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, het aantal keer en de duur van de revalidatie
blijkt;

● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

● een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in
het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moeten wij
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;

● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet
motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene
zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatie
tussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het
moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor
de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd
worden;

● een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatie verstrekker over de manier
waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier
waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatie verstrekker bezorgt op het einde
van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met
inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

● een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening
houdend met het evaluatieverslag van de revalidatie verstrekker.

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de
revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee.



De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van
de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de
leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.

Binnen de scholengemeenschap KBO Oudenaarde hebben we enkele afspraken:

o dat de directie enkel toestemming geeft tot therapie tijdens de lesuren bij lagere schoolkinderen
en leerplichtige kleuters bij gunstig advies van school en CLB

o Therapie voor kinderen buiten de normale lestijden kan in een door de school ter beschikking
gesteld lokaal enkel indien de therapie geadviseerd is door de school.

o Er wordt naar gestreefd dat leerkrachten en therapeuten elkaar informeren over de wijze waarop
in de school gewerkt wordt.

o Als school willen de ouders informeren dat de mogelijkheid bestaat dat therapeuten gesprekken
met leerkrachten en verplaatsingen doorrekenen aan de ouders.


