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Kinesitherapeutenteam  

KBA 2020-2021: visie en werking 
 
Beste ouders 

 

Met deze brief willen we jullie graag op de hoogte brengen van het kinesitherapeutenteam en haar 

werking tijdens het komende schooljaar. Bedankt alvast om deze brief aandachtig door te nemen. 

 

Het kinesitherapeutenteam zorgt voor de fysieke begeleiding van de leerlingen en dit voornamelijk 

op preventief niveau. Daarnaast voorziet de leerlingenbegeleiding psychische begeleiding en 

begeleiding van leer- en andere problemen. De voedingsdeskundige staat de leerlingen bij met 

begeleiding rond voeding. Allen zullen zij intensief samenwerken, samen met de leerkrachten en 

directie, om een optimale gezondheid van uw zoon/dochter op school te garanderen. 

 

Kinesitherapie 

De kinesisten zullen preventieve consulten voeren waardoor elke leerling 1 maal per maand 

individueel gezien wordt door de kinesist.  De leerling zal hiervoor maandelijks een uitnodiging krijgen 

per smartschool mail. In deze consulten zal de leerling gescreend worden op preventief niveau, zo 

nodig oefeningen worden aangereikt en opgevolgd worden in geval van blessure.  

Voor blessurebehandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de 1e graad enerzijds en de 2e en 

3e graad anderzijds. In de 1e graad kan een leerling door onze kinesisten behandeld worden indien 

deze een geldig doktersvoorschrift bezit en de klassenraad oordeelt dat behandeling van deze 

blessure noodzakelijk is binnen de school. Wegens onze beperkte middelen, raden we de leerlingen 

van de 2e en 3e graad aan een externe kinesitherapeut op te zoeken. De klaskinesitherapeut volgt de 

gekregen oefeningen mee op en communiceert met de dansleerkracht(en). Alle leerlingen zijn 

verplicht ons op de hoogte te stellen bij externe consults. Naast deze individuele consulten verzorgen 

de kinesisten ook maandelijks klassikale workshops. 

 

1e graad 2e & 3e graad 

Preventief Preventief 

 - 1 consult/maand bij de klaskinesitherapeut - 1 consult/maand bij de klaskinesitherapeut 

- 1 klassikale workshop/maand - 1 klassikale workshop/maand 

Curatief Curatief 

Behandeling van letsels mogelijk mits: Behandeling van letsels buiten de school door 

extern therapeut, opvolging en communicatie 

binnen de school  door klaskinesitherapeut 

- geldig doktersvoorschrift 

- klassenraad oordeelt dat behandeling 

noodzakelijk is binnen de school 

Alle leerlingen zijn verplicht de klaskinesitherapeut op de hoogte te stellen van externe consults 

 

Bovenstaande begeleiding wordt voorzien door de school en brengt geen extra kosten met zich mee.  

Voor externe begeleiding gelden de door hen opgestelde tarieven. We herinneren jullie graag dat, 

binnen België, kinesitherapeutische behandelingen enkel mogelijk zijn onder doktersvoorschrift.  

 

Indien u vragen heeft, twijfel niet ons te contacteren via Smartschool. 

 

Toi toi toi op een succesvol en blessurevrij schooljaar! 

 

Het kinéteam. 


