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W
 elkom
oponzebasisschool! 


Besteouder 

Bedanktvoorjevertrouweninonzeschool.Wijzijnblijjealspartnerteverwelkomen.
Onzeschoolwileenplekzijnwaarjekindongestoordkanopgroeien,lerenenervaren.
Samenstaanweinvooreenzooptimaleenvolledigeontwikkelingvanjekind.Wehopen
opeenpositieve,respectvolleenduurzamesamenwerking! 



Besteleerling 
Welkomoponzeschool!Latenwesamenstappenzettenomteleren,tegroeien,omjouw
persoonlijkheidentalentenverderteontplooien,omtelerenzorgdragenvoorjezelfen
elkaar,omeenplaatsjetebouweninonzesamenleving,…Latenwedewereldsamen
ontdekken! 


dedirecteurenhetschoolteam 

OnzeschoolbehoorttotdescholengroepPoelbergOmmeland 
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ONSSCHOOLREGLEMENT 


Doorjekindinteschrijveninonzeschoolgajeakkoordmetonsschoolreglement. 
Hetschoolreglementbevatder echtenenplichtenvanelkeleerlingopschool.Het
schoolreglementomschrijftwatjevanonsmagverwachten,maarookwatwijvanjouen
jekindverwachten. 
Somsishetnodigomonsschoolreglementaantepassen.Webesprekenhet
schoolreglementdanopdeschoolraad.Alserw
 ijzigingenzijnaanonsschoolreglementof
pedagogischproject,danvragenwejouomopnieuwjeakkoordtegeven. 
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Terugnaaroverzicht 
Onzev isieenpedagogischprojectblz5. 

Engagementsverklaringvanhetkatholiek
onderwijsblz13 



1. Algemeneinformatieoveronzeschool:bladzijde14. 
Hoeorganiserenwijonze
school?blz14 




Vasteinstapdagenvoorde
kleinstenblz18 






Onderwijsloopbaanblz18 

Nieuweinschrijvingnodig?
blz18 







Schooluitstappenblz20 

Verbodenterokenblz21 


Verkoop,reclameen
sponsoringblz21 

2. Watmagjevanonsverwachten?Bladzijde22. 
Hoebegeleidenwejekind?
blz22 

Metwiewerkenwesamen?
blz27 

Stappenplanbijziekteof
ongevalblz31 

Getuigschriftbasisonderwijs
blz26 

 Leerlingenevaluatieblz25











Revalidatie/logopedie
tijdensdelestijdenblz30








Privacyblz32 


Onderwijsaanhuisen
 synchrooninternetonderwijs
blz29 




Medicatiegebruikenandere
medischehandelingenblz32 

3. Watverwachtenwevanjoualsouder?Bladzijde35. 
Engagementsverklaring
tussenjouenonzeschool
blz35 




Ouderlijkgezagblz37 



Schoolkostenblz37 




Gebruikvan(sociale)media 
 &digitalecommunicatie 
blz40 

Participatieblz39 

4. Watverwachtenwevanjekind?Bladzijde42. 
Leerplichtenafwezigheden
blz42 



Participatieleerlingenraad
blz44 

 Watmagenwatniet?blz45 









Herstel-en
sanctioneringsbeleidblz47 



Betwistingenblz50 





Klachtenblz53 
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VrijeBasisschooldeWijzer 






“Schoolgemeenschapvormen”isvooronssamentevatteninhetaansterkenvande
volgendefuncties: 
-deo
 nderwijsfunctie(lerenkennenenkunnen), 
-deo
 pvoedingsfunctie(lerenmensworden), 
-det huisfunctie(lerengroeiendoorheenallerleiervaringen;deschoolalscentrum
vanleven). 

Geïnspireerdeleer-,leef-,enopvoedingsgemeenschap.

Katholiekes choolgemeenschap 

● De identiteit van 'de katholieke school' is omschreven in:'deopdrachtsverklaring
vanhetkatholiekonderwijsinVlaanderen’.*  
● HetVlaamsVerbondvanhetKatholiekBasisonderwijs(VVKBaO)specificeerdedeze
opdrachtsverklaringin:'HetopvoedingsconceptvoorhetKatholiekBasisonderwijs
inVlaanderen'(OKB).*  


1. De opdrachtsverklaring en het OKB vormen het referentiekader bij het eigen
pedagogischp
 rojectvanhetschoolbestuurv ooronzeV
 BSAarsele-Kanegem.* 
2. De opdrachtsverklaring en het OKB zijn voor alle onderwijsverstrekkers binnen onze
VKS VBS Aarsele - Kanegem
een ondeelbaar geheel dat behoort bij de
aanstellingsovereenkomst. 
3. Van alle ouders verwachten wij dat ze (schriftelijk) verklarendatzeinstemmenmet
hetopvoedingsprojectendeconcretisatiedaarvaninhetschoolreglement.* 


Rechtenvanhetkind 
In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en
grondwettelijkebeginseleninzake 
-de(universele)rechtenvandemens 
(rechtoponderwijsenopvoeding,rechtopvrijheidvanonderwijs). 
-der echtenvanhetkind. 
-hetVN-Verdraginzakederechtenvanpersonenmeteenhandicap. 
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Pijler1 WERKENAANEENSCHOOLEIGENCHRISTELIJKEIDENTITEIT-WEGWIJZER 


Hetisonsdoelompedagogischverantwoordonderwijsenkwaliteitsvolleopvoedingaantebieden.
Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie (christelijk mens- en
wereldbeeld). 

Enerzijdsiserdebredeidentiteitvanonzescholengemeenschap(motivatieendeinspiratieachter
onderwijskundigeenorganisatorischekeuzes),maaranderzijdsiserookdeexplicietedoorwerking
van de identiteitindelevensbeschouwelijke/religieuzevorming.Ditiseenengagementwaarelke
leerkrachtoponzeschoolwerkvanmaakt. 

Ditwilzeggendatweindeleskinderen,vanpeutertot6deleerjaar,laten kennis maken 
metchristelijkgeloven.Wewillenkinderenhelpenomcompetentevertellerstewordenvan 
hetlevensbeschouwelijkeinhuneigenlevensverhaal. 
WevertellenoverhetlevenvanJezus.Datinspireertonstothetbelevenvanuniverselewaardenin
hetspoorvanJezus:helpendelen,vergeven,zichinleven,vriendschap,positiefkijkenendenken,
zorgenvoorelkaar,zichnietlatenverleidendoormachtenbezit,eenvoud,eerbied,eerlijkheid,
soberheid,(zelf)vertrouwen,geduld,luisterbereidheid,genieten,openheid,verwondering,
verbondenheid,... 
Inallediverseleergebiedenlatenwekansennietonbenutomdechristelijkeinspiratiete
verwoordenentebeleven. 

Katholiekwil zeggendatonzeschoolgeenschoolisvooralleenkatholiekekinderen,maar 
eenkatholiekeschoolvoorALLEkinderen. 
Wegaanervanuitdatwebinnenonsopvoedingsprojectookkinderen‘meenemen’van 
verschillendelevensovertuigingenenookanderegodsdiensten.Wegaandeverrijkingaandoorde
dialoogmetanderelevensvisies.Hetinzichtindeeigentraditiekanverdiept 
wordendoordedialoogmetanderelevensvisies.Alsdialoogschoolplaatsenweonsbinnen 
dechristelijkegeloofstraditie,maarwesluiteneronsnietinop.Dechristelijke 
geloofstraditievormthetkadervanwaaruitmetwaarderingnaarandereovertuigingenwordt
gekeken. 
Weengagerenonsalsteamominterreligieuseninterlevensbeschouwelijktewerkenmet 
kinderen. 

Aansluitendreikenwekansen tot belevingaan. 
Vanuitonzez
 orgvoorzingevingverdichtenwe,ondermeerviade'pastoraalopschool': 

i.
hetschooljaar,
ii.
depersoonlijkeleefwereldvanhetkind/deonderwijsverstrekker, 
iii.
hetburgerlijke 
iv.
hetkerkelijk-liturgischjaar 

Wijzijnalsscholengemeenschapkerk-verbonden.Zogetuigenwevanhetchristelijkegeloof.Geloof
wordtnooitopgedrongen.Welatenruimtevoor(existentiële)vragenéntwijfels. 

De bakens van onze katholieke school zijn uniciteit enverbondenheid.Datwilzeggendatweals
leraarkinderenopvoedenmetrespectvoorhuneigenheid(kinderenzijnonvolkomen,maartegelijk
oneindigbeloftevol),maartegelijktochookgerichtophetverantwoordelijksamenlevenmetander. 
Altijd en steeds opnieuw werken we daarom vanuit het perspectief van hoop en geduld.Positief
omgaan met elkaar is voor ons een baseline in onze dagelijkse schoolwerking. Zo pogen we om
steeds opnieuw toekomst te maken vooriederkindenmakenwewerkvaneen'warmeenhechte
schoolgemeenschap.' 
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Pijler2 WERKEN AANEENGEÏNTEGREERDONDERWIJSINHOUDELIJKAANBOD-ONDERWIJZER 


Bij het werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod gaat onze aandacht naar drie
elementen: 
deharmonischeontwikkelingvandehelepersoon 
dehorizontaleenverticalesamenhangvandeinhoudenen 
deintegratievanhetgeleerdeindepersoonvanhetkind 


Deharmonischeontwikkelingvandehelepersoon 

Weinvesterenindeontwikkelingvanverschillendecompetentiesdiedekinderennodighebbenom
efficiëntengoedtekunnenfunctionerenindehenomringendewereld.` 

De cultuurcomponenten zitten verpakt in verschillende leergebieden (godsdienst,
bewegingsopvoeding, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische opvoeding, Nederlands, schrift en
Frans). In de leerplannen worden ze concreet gemaakt in de beschrijving van wat we willen dat
kinderendaaroverleren,inleerdoelendus.Diedoelensluiteninprincipeaanbijdeontwikkelings-
enleerbehoeftenvandeleerlingen. 
Voor het kleuteronderwijs heeft het VVKBAO ook een ontwikkelingsplan voor de katholieke
kleuterschool uitgeschreven. Een leidraad voor kleuteronderwijzers in het katholiek
kleuteronderwijs. 

Onzeschoolstreeftnaareenaanboddat: 
-uitgaatvaneenlerenwaarbijdekindereneigenaarzijnvanhunleren 
-voldoendeambitieusisengetuigtvanhetgeloofindeontwikkelingsmogelijkhedenvanelkkind 
-zelfstandigheidenverantwoordelijkheidszinstimuleertenaanzettothetmakenvanweloverwogen
keuzes 
-samenwerking en communicatie nastreeft, ongeacht culturele of etnische verschillen tussen
kinderen 
-bijdraagt tot de ontwikkeling van kinderen die op een creatieve en positief-kritische manier
kunnenparticiperenaandehenomringendemaatschappij 

Eensamenhangendaanbod 

De Vlaamse overheid heeft voor hetkleuteronderwijsontwikkelingsdoelenuitgeschreven.Hetzijn
doelendieinhetkleuteronderwijsaangebodenworden.  
VoorhetlageronderwijsheeftdeVlaamseoverheideindtermenvastgelegd.Hetzijndoelstellingen
dieopheteindevandebasisschooldoordeleerlingenbereiktmoetenzijn. 
Onze school heeft de inspanningsverplichting om deontwikkelingsdoelenendeeindtermenbijde
leerlingennatestreven. 

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) heeft vanuit haar eigenheid alle
decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen vertaald naar leerplannen. Deze
bevattenleerlijnendieonzeschoolhanteertomonsaanbodschooleigenuittebouwen. 

Die documenten reiken niet alleen doelen aan maar ordenen ze met oog voor horizontale en
verticalesamenhang.Zehelpenonsomleerlijnenterealiseren,zowelophetniveauvandegroep,
alsophetniveauvandeindividuelekinderen. 



Deintegratieindepersoon 

Wenodigenonzekinderenuitomnietalleenkennisoptedoen,maarookomdiekennisveelvuldig
tegebruikeninuiteenlopendesituaties. 
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Pijler3 WERKEN AANEENSTIMULERENDOPVOEDINGSKLIMAATENEENDOELTREFFENDE
DIDACTISCHEAANPAK-WERKWIJZER 


Eeno
 peneno
 ntmoetendes tijlisvooronseennoodzakelijkvertrekpuntbijonzeaanpak. 
● Open betekent dat leraren en personeel onbevangen naar de kinderen kijken en dat we
respecto
 pbrengenvoord
 ediversiteitonderdekinderen. 
● Ontmoetenhoudtindatonslerenwordtgekenmerktdoordialoogencommunicatietussen
kinderen onderling, tussen leraren/personeel en kinderen en tussen de school en de ons
omringendewereld. 

Een positiefeneenveiligleerklimaatineenkrachtigeleeromgevingisvooronseenvoorwaarde
om tot goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel
school-enklasklimaat: 
● hetdoelisdatelkkindeenpositiefz
 elfbeeldo
 ntwikkelt. 
● we investeren als school in de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties. We stellen
hierbijvertrouwen,respectenzorgvoorelkaarvoorop. 
● zogroeitonzeschooluittoteengemeenschapwaarverscheidenheidalseenrijkdomwordt
gezienenwevooriederkindgelijkeonderwijskansennastreven. 
We bieden kinderen veiligheid en houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan vallenen
opstaan. Wij geloven in de ontwikkelingskracht van ieder uniek kind met eigen talenten en
werkpunten.Daaraanwerkengebeurtinvoortdurendeinteractieencommunicatie. 

In onze aanpak vertrekken we zoveel mogelijk vanuit relevante leercontexten en herkenbare
probleemstellingen die aansluiten bij de ervaringswereld van kinderen. Dit bereiken we doorde
werkelijkheid op te zoeken buiten de klas en via allerlei media de klas binnentebrengen.Deze
manier van aanpak komt de intrinsieke motivatie (“ik ben iets met watikleer”)tengoedeen
zorgtvooraansluitingvanhetgeleerdebijhetechteleven. 

We vinden het belangrijk dat we de talenten van elk van onze kinderen kennen om hun
groeimogelijkheden te kunnen stimuleren. Wij streven op onze school naar een
onderwijsleeromgeving die uitnodigt tot reflectie op het leren. Dit kan door: zelfreflectie,
peerevaluatie,groepsevaluatie,groepswerk,partnerwerk,coöperatiefsamenwerken,... 
Actieflerenbereikenwenietdoorantwoordenvoortekauwen,maardoorkinderentebegeleiden
in hetzoekennaarantwoorden.Daardoorwordenkinderenonderzoeksvaardigenontwikkelenze
leerstrategieën. We brengendevorderingenvanelkkindsystematischinkaart,beoordelendieen
communicerendiemethetkindenzijnouders. 

Wij engageren ons om steeds opnieuw te professionaliseren en te investeren in de verdere
ontwikkeling van onze pedagogische kennis en didactische expertise. Door als team samen te
werkenbenuttenweonze't eamkracht'enkunnenwedeuiteenlopendecompetentiesvancollega's
complementairinzetten. 

We zijn er ons van bewust dat kinderen zich spiegelen aan ons (v
 oorleef)gedrag als leraar. We
willendatkinderenzichdooronzeaanpakécht'inhunelementvoelen'bijonsopschool. 
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Pijler4 WERKEN AAN DEONTPLOOIÏNGVANIEDERKIND,VANUITEENBREDEZORG-
ZORGWIJZER 


Wewillenhetzorgbeleidoponzeschoolkwaliteitsvolrealiserendoortewerkenaandeontplooiing
vaniederkindvanuiteenbredezorg. 

OMGAAN M
 ET V ERSCHILLEN T USSEN O NZE K INDEREN. 

Met ons schoolteam stippelen we een zorgbeleid uit waarbij we werken aan een krachtige
leeromgeving. Indergelijkeomgevingontdekkenwedeverschillentussendekinderen.Elkkindis
uniek.Ditrespecterenweenishetuitgangspuntvooronsonderwijs. 
Ons onderwijs is werkelijkheidsnabij en gericht op betekenisvol leren. Er is een rijke
ondersteuning en interactie tussen de leraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling.
Hiervoorhanterenweeenschooleigenwerk-enorganisatievorm,nl.gekleurdelessen. 
Om realistische doelen te kunnen stellen, is evaluatie van belang. Die isontwikkelingsgerichten
geeft leerlingen en hun ouders zicht op de groei en gemaakte vorderingen. Leraren halen er
informatievoorhunverdereaanpakuit. 
Als katholieke school hebben we meer dan gewone aandacht voor leerlingen die (groei)kansen
dreigen te missen. Ook al dreigen kinderen uitdeboottevallen,weblijven inhengeloven.We
gevenelkkindtelkenseennieuwekans! 

GELIJKE O NDERWIJSKANSEN C REËREN V OOR A LLE K INDEREN. 

Het schoolteam schat de mogelijkeimpactvandecontextkenmerkenvanonzeleerlingenophun
lerenenontwikkelingin. 
Het team stippelt een gelijke-onderwijskansen-beleid uit om al onze leerlingen gericht te
ondersteuneneneenbrugteslaanmethunthuismilieu.DitvindjeteruginonsGOKbeleidenonze 
SES-acties. Het schoolteam focust daarbij niet alleen op een individuele leerling,maarrichtzich
metonzeactiestotspecifiekedoelgroepenentrachtzohunonderwijskansentevergroten. 
Samenwerking en overleg intern en extern zijn cruciaal om groeikansen van leerlingen te
optimaliseren. 
We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor ouders voelen dat ze met hun
vragenofproblemensteedsbijiemandterechtkunnen. 

AANPAK A FSTEMMEN O P D E S PECIFIEKE O NDERWIJSBEHOEFTEN V AN A LLE K INDEREN. 

Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, kiezenleraren
voor differentiatie. Door te differentiëren brengen ze het onderwijsaanbod dichter bij de
leerlingen. Binnen het gemeenschappelijk curriculum wordt dan flexibel met doelen, inhouden,
instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie omgesprongen. De diepgang
waarmee een leerling een opdracht uitvoert, zit in een verschillende graad van beheersing,
abstractie,analyseofcomplexiteit. 
Zorgenvoorkwaliteitsvolonderwijsiswerkenaanbredebasiszorginelkeklasgroep.Voorsommige
leerlingen is die brede basiszorg niet voldoende.Doorpersoonsgebondenkenmerkenhebbendeze
leerlingens pecifiekeo
 nderwijsbehoeften. 
In samenspraak met het zorgteam en/of het CLB zullen leraren stimuleren, compenseren,
remediëren en differentiëren. Zo kunnen we doelen toevoegen of zorgen voor een individueel
handelingsplan. 
Een leerling met een beperking kan redelijke aanpassingen vragen. Het multidisciplinair team
weegtafwelkeredelijkeaanpassingen,haalbaarzijn.Alshetzorgaanbodvandeschoolenexterne
ondersteuning geen antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling, dan kan een
overstapnaareenschoolopmaatz involzijn. 
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Pijler5 WERKEN AAN ONZESCHOOLALSGEMEENSCHAPEN ORGANISATIE–SAMENWIJZER 

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken aan
dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van
menswording. 
Omditterealiserenhebbenwenoodaaneengoedeo
 rganisatie:dezebiedtonsstructuur. 
Om deze gestructureerde organisatie van onze school -als pedagogische gemeenschap- concreet
vormtegeven,investerenwealsschoolinonsbeleidsvoerendvermogen.Ditallesopdathetleren
vanelkeleerlingenhetwelbevindenvaniederpersoneelslidzoubevorderdworden. 

1.Onzeschoollaatzichvoordeeigenwerkinginspirerendooreenduidelijkevisieophaaropdracht.
Zoontstaaterbijdeteamledeneensterkedoelgerichtheid. 

Als katholieke basisschool willen we méér zijn dan louter de technische uitvoerder van onze
decretaleonderwijsopdracht. 

Hetuitgangspuntvooronzevisiealskatholiekschoolis-willenwe‘geloofwaardigzijn’-eenmens-
en wereldbeeld dat gestoeld is op dechristelijkegeloofstraditie.Medevanuitditreferentiekader
formulerenwededoelenvoorhetlerenendeopvoedingvandekinderenopschool. 
Inopendialoogzoekenweomonzebindingaandit‘erfgoedvaninspiratie’teactualiserennaarde
eigen,hedendaagsecontext. 

Daarbij willen we als schoolteam in onze visie ook echt voeling houden met wat, volgens
wetenschappelijkonderzoek,echtwerktinonderwijs. 


2.Onzeschoolstreeftnaareenhogebetrokkenheidvandeverschillendegeledingenennaareen
sterkleiderschap 

Onsschoolbestuurheeftdetaakomalseindverantwoordelijkevoordeorganisatievanonzeschool
dedialoogtussenallebetrokkenenteorganiseren. 

Dedirectieweetzichdoorhetschoolbestuurgemandateerdomdedagelijkseleidingvandeschool
op zich te nemen. Deze dagelijkse leiding gebeurt vanuit een persoonlijke betrokkenheid ophet
projectvanuiteensterkebezieling. 

Leiderschap is echter gedeeld leiderschap. Dit wil zeggen dat we het principe hanteren van de
‘subsidiariteit’: besluiten worden genomen waar ze moeten/kunnen genomenworden.Zokunnen
wij als teamleden (individueel of via werkgroepen) mee participeren in de besluitvorming. Net
zoalsbijdedirecteur,engagerenwijonsalslerarennaasteenprofessioneel,ooktoteenpersoonlijk
engagement. 

Noganderebesluitenkunnenmedewordengenomendooreenschoolraad,eenouderraad,… 

Ookleerlingenwordenaangesprokenophunverantwoordelijkheid.Alsschoolteamgaanweopzoek
naarkansenomhentelatenmeedenken,meepraten,meebeslissen,meedoen. 

3.Onzeschoolbepaaltzorgvuldigdeverantwoordelijkhedenvandepersoneelsleden. 

Binnenonzeschoolstrevenwenaarduidelijkheidvanwievoorwelkeaspectenvanhetschoolleven
verantwoordelijk is. Ieder heeft een duidelijk overzicht van zijn/haar bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.Doorsamenspraakenoverlegwordtelkeen-zoveelalsmogelijk-betrokken
bijdeverdelingvandieverantwoordelijkheden. 

Het schoolbestuurendeschoolleidingleggensamenmethetpersoneelsliddienstakenvastineen
functiebeschrijving.Zomaaktonzeschoolwerkvaneeng
 erichtpersoneelsbeleid. 

Van leerkrachten op onze school wordt verwachtdatzezichverderwillenprofessionaliserenom
leerlingen te helpen groeien in elk domein. De schoolleiding engageert zich om te voorzien in
gepaste(aanvangs-)begeleidingen(loopbaan)ondersteuning. 
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4. Oponzeschooliserdekansendewilomsamentewerken. 

4.1Eenschoolteammetteamkracht. 

We streven om onze school te laten evolueren tot een gemeenschap waar een positief
klimaatheerst,waarinweelkaardienstbaarzijnenalskatholiekeschooldenaastenliefde
gestaltegeven. 

Als schoolteam willen we de veelzijdigheid aan talenten, deskundigheid en vaardigheden
binnendegroepc
 omplementairinzetten.Zomakenwewerkvant eamkracht. 

Op onze school maken we ook werk van planning (schoolwerkplan, prioriteitenplan,
nascholingsplan…) 

4.2Samenwerkingmetouders. 

Oponzeschoolmakenwe,viaopencommunicatie, werkvanouderbetrokkenheid.Zowel
informeelalsformeel. 

Met ouders bespreken we hoe ze het leren, de leerkansen, het welbevinden en de
leerresultaten tijdensdeschoolloopbaanvanhunkindkunnenondersteunen,stimulerenen
maximaliseren. 

4.3Verbondenheidmetdeplaatselijke(geloofs)gemeenschap. 

Als katholieke basisschool zijn we verbonden met en staan we openvooreenontmoeting
metdeplaatselijke(geloofs)gemeenschap.Vantijdtottijd(be)levenweconcreetmee,en
engagerenonsininitiatievenendoorsolidariteit. 

Als katholieke school gaan we niet voorbij aan de context van de multiculturele
samenleving. 
Wezijnerdeweerspiegelingvan.Westellenonsgastvrijopen. 

4.4Samenwerkingmetandereonderwijsondersteuners. 

Als schoolteam kunnen weveel,maarnietalles.Hetisnietmogelijkomopalleterreinen
deskundigtezijn.Waarnodigenwenselijkroepenwedanookgraag(tijdelijk)extraadvies,
expertiseendeskundigheidinofverwijzendoor. 

5.Onzeschoolisinstaatommethaaromgevingtecommunicerenenheefteenhoogresponsief
vermogen. 

Onze school wil geen eiland zijn. Alsdialoogschooltoetsenweonsschooleigenopvoedingsproject
aandemaatschappelijkeontwikkelingenennieuweopvattingen. Waarnodigenwenselijkdoenwe
aanpassingenene
 voluerenzomee. 

Als school durven we het ook aan om moedige keuzes te maken, wanneer onze eigen
uitgangspunteninhetgedrangkomen 



6.Onzeschoolheeftdecapaciteit/hetvermogenomoverhaarwerkingter eflecteren.Zogaanwe
deuitdagingaanomonzewerkingbijtesturenenonsaanbodverderteverrijken. 

Zowel individueel als inteamverbandzijnwevantijdtottijdbereidtotzelfonderzoek.Wanneer
blijktdatuitdiereflectieb
 ijsturingennoodzakelijkzijn,engagerenweonsdaartoe.  We nemen
hierbij niet teveel hooi op de vork maar durven spreiden in de tijd. We bespreken wat we
aanpakkenenwatwenietaanpakken. 
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Zelfevaluatieheeftvooronsalsdoelomdekrachtvanonzeschoolophetspoortekomen,diete
waarderen,nieuwecreatievekrachtenaanteborenendeverbeeldingteactiveren,opdatditalles
uiteindelijkhetlerenenhetlevenvandekinderentengoedezoukomen. 

7. Onze school besteedt de nodige zorg aan haar proces van vernieuwen (innovatief vermogen).

Vanuit ons responsief vermogen als school waken we erover om niet op elke voorbijrijdende
vernieuwingstrein te springen,ofslaafsnatevolgenwatexternenalstevernieuwenfacettenvan
de schoolwerking voorschrijven. Alsschooloefenenweonsineenonderscheidingsvermogendat
aangeeftwatinhetbestaandeaanbodzinvolenwaardevolgenoegisomgeborgentewordenenwat
webeterverlevendigenofversterken. 

Qua uitvoeringstempo houdenwebijvernieuwingenrekeningmetdecomplexiteitvanhetproces
vanveranderingenmetdehaalbaarheid. 

Ditleggenweconcreetvastinhetp
 rioriteitenplanv anonzeschool. 

8.Onzeschoolmaaktwerkvandeprofessionaliseringvanhaarteam. 

Omdekrachtvanonsschoolteamaantesterkenmakenwev
 iainterneondersteuningwerkvan
beroepsvervolmakingofvorming,onderdevormvanondermeercollegialeconsultatie,hospiteren,
intervisie,teamteachingenoverleginwerkgroepen. 

Omonzes choolinterneexpertiseteverruimeniseeninbrengvanbuitenafsomsnoodzakelijk. 
Onzeschooldoetdaarvooreenberoepopden
 eteigenpedagogischebegeleidingenophet
(individueelenteamgericht)aanbodvann
 ascholingscentra. 

Alskatholiekebasisschoolmeteenuitgesprokenlevensbeschouwelijkegrondslagwillenweook 
groeieninb
 eroepsspiritualiteit. 

9.Watonzeschoolorganisatorisch/beleidsmatigookonderneemt,finaalmoetditeenméérwaarde
betekenenvoordevormingenhetlerenvanonzekinderen,enditindebredezin. 

Dit betekent dat we ons focussen op de harmonische persoonlijkheidsontwikkeling, op de
ontwikkeling van attitudes en waarden, op ontwikkeling van persoonlijke zingeving en op de
levensbeschouwelijkeenreligieuzegroei. 
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Engagementsverklaringvanhetkatholiekonderwijs 
Onspedagogischprojectkadertinhetbredereprojectvandek
 atholiekedialoogschool.
Oponzeschoolisiedereenwelkom,wiejeookbentenwatjeachtergrondookis.Samen
levenindialoogmetelkaarvindenwebelangrijk.VanuithetvoorbeeldvanJezusnodigen
wejeuitopzoektegaannaarwatlerenenlevenvoorjoukunnenbetekenen. 
Kiezenvooreenkatholiekedialoogschoolvraagtbetrokkenheidvaniedereen.Vanonsmag
jeverwachtendatwejezoveelmogelijkbetrekkeninhetsamenschoolmaken.Onze
schoolisvoorjekindeenleer-enleefwerelddiebijdraagtaandeopvoedingdiejejekind
zelfwiltgeven. 
Kiezenvooreenkatholiekedialoogschoolbetekentvertrouwenstellenindemanierwaarop
wijalsschoolvandaaghetprojectvandekatholiekedialoogschoolvormgeven.Als
katholiekedialoogschoolverwachtenwedatjeeenechtepartnervanonsbentinde
vormingvanjekind.Dathoudtookindatjekinddeelneemtaandelessen
rooms-katholiekegodsdienst. 
Info 
Dev
 olledigetekstvandeengagementsverklaringv indjeopdewebsitevanKatholiek
onderwijsVlaanderen.Zielinkonder. 
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/25cd4822-6103-4e10-8573-87c2b816896
b/attachments/2019_01_03_STA_4luik%20engagementsverklaring.pdf
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1

Algemeneinformatieoverdeschool 

1.1

Hoeorganiserenwijonzeschool? 



1.1.1.CONTACTMETDESCHOOL. 

Wetrachtenzoveelmogelijkbereikbaartezijn.Hierondervindjeonzecontactgegevens.
Aarzelnietomonstecontacteren. 

Directeur: 

Naam:LucAlvoet

Telefoon:051/633108 
e-mail:luc.alvoet@sbrt.be 

Secretariaat: 

Naam:KatrienVanMaele 
Telefoon:051/633108 
e-mail:k atrien.vanmaele@sbrt.be 

Zorgcoördinatoren: 

Naam:KatleenHuysentruyt / PeterDeRam 
Telefoon:051/633108 
e-mail: k atleen.huysentruyt@sbrt.be / p
 eter.deram@sbrt.be  


Teamleden: Ziewebsitevandeschool:w
 ww.poelbergommeland.be 

Schoolstructuur: 

Onzeschooliseenvrijegemengdeschool,aangeslotenbijhetkatholiekenetenbestaat
uit2vestigingsplaatsenmetalsmaatschappelijkezetel: 
VrijeBasisschooldeWijzer,Molenweg2,8700Aarsele 
➢ afdelingAarsele,Molenweg2,8700Aarsele(kleuter+lager) 
➢ afdelingKanegem,Kanegemstraat168,8700Kanegem(kleuter+lager) 


VBdeWijzerAarsele-Kanegemiseenschoolaangeslotenbij VZWPoelbergOmmeland. 
Adres:VZWPoelbergOmmeland,Ontvangerstraat9,8700TIELT 


Scholengemeenschap: 

Naam:SBRT(ScholengemeenschapBasisonderwijsRegioTielt) 
Alegemeendirecteur:PieterDevos 
e-mail:p
 ieter.devos@sbrt.be 

Schoolbestuur: 

Voorzitter:CelineD'Huyvetter  
Adres:VZWPoelbergOmmeland,Ontvangerstraat9,8700TIELT 
e-mail:c eline.dhuyvetter@sbrt.be 
leden:ziebijlage1. 
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1.1.2.ORGANISATIEVANDESCHOOL. 


Schooluren: 

Delessenbeginnenom08.30u. 
Indevoormiddagiserspeeltijdvan10.10u.tot10.25u. 
Delesseneindigenindevoormiddagom11.40u. 

Nademiddagbeginnendelessenopnieuwom13.10uur. 
Erisspeeltijdvan14.55u.tot15.10u. 
Delesseneindigenom16.00u.(o
 pvrijdagom15.00u.) 
Opheteindevandelesdagkomendekleutersietsjevroegernaardeschoolpoort. 

Eenkwartiervooraanvangvandelessen(’smorgens08.15u.en’smiddags12.55u.)iser
speelplaatstoezichtdooreenleerkrachtvandeschool. 
Wievroegernaarschoolkomt,’smorgensvóór 08.15u.,valtonderderegelingvande
voorschoolseopvang.(zieonder) 
Wie’smiddagsnaarhuisgaat,kanterugopschoolkomenvanaf12.55u.(eenkwartiervoor
aanvangvandelessen). 
Opwoensdagmiddagiseropvangopschooltot11.55u. 

TELAATKOMEN!! 
Laatkomersverantwoordenzichbijdeklasleerkracht.Oudersvergezellen
laatkomerstotaandeklasdeur. 
InhetaanwezigheidsregisterswordtditgenoteerdmetcodeL! 

Opvangenmiddagtoezicht/maaltijden: 

Devoorschoolseopvangendenaschoolseopvangisbetalendperbegonnenhalfuur. 
Wijvragenperbegonnenhalfuur€0.75. 

Concreetbetaaltuhetvolgende: 


Aarsele: 

Morgenopvang:TENVROEGSTEVANAF07.45UUR! 

Aankomsttussen07.45u.en08.15u.
€0.75 
Aankomstna08.15u.
gratis 

Avondopvang:TOTUITERLIJK17.15UUR! 

Ophalentussen16.00uen16.15u.

(vrijdagtussen15.00uuren15.15uur)
gratis 
Ophalentussen16.15u.en16.45u.

(vrijdagtussen15.15uuren15.45uur)
€0.75 
Ophalentussen16.45uuren17.15uur

(vrijdagtussen15.45uuren16.15uur)
€1.50 
(vrijdagtussen16.15uuren16.45uur)
€2.25 
(vrijdagtussen16.45uuren17.15uur)
€3.00 
Na17.15:€5perbegonnenhalfuur!!! 
Opwoensdaggratistot11.55uur.Erisgeenmiddagopvangvoorzienopwoensdag. 

KinderendieinAarselenietzijnafgehaaldvoorhetsluitingsuurvandeopvang,worden
doorstadsopvangTannekeopgehaald. 
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Kanegem: 



Morgenopvang:TENVROEGSTEVANAF07.00UUR! 

Aankomsttussen07.00u.en07.30u.
Aankomsttussen07.30u.en08.15u

Avondopvang:TOTUITERLIJK18.15UUR! 

Ophalentussen16.00uen16.15u.
(vrijdagtussen15.00uuren15.15uur)

Ophalentussen16.15u.en16.45u.
(vrijdagtussen15.15uuren15.45uur)

Ophalentussen16.45uuren17.15uur
(vrijdagtussen15.45uuren16.15uur)

Ophalentussen17.15uuren17.45uur 
(vrijdagtussen16.15uuren16.45uur)
(vrijdagtussen16.45uuren17.15uur)

Ophalentussen17.45uuren18.15uur
(vrijdagtussen17.15uuren17.45uur)
Na18.15(vrijdag17.45):€5perbegonnenhalfuur!!! 

€1.50 
€0.75 


gratis 

€0.75 

€1.50 
€2.25 
€3.00 

€3.75 



Opwoensdaggratistot11.55uur.Erisgeenmiddagopvangvandeschoolvoorzienop
woensdag. 
DestadsopvangTannekeorganiseertinKanegemwelopvangopwoensdagvanaf11.55utot
19.00u indegebouwenvandeschool. 
InAarselekanjeelkewerkdagterechtbijdestadsopvangTannekenaastdeschool. 

Voorkinderendieoverdemiddagnietnaarhuiskunnen,isereenvastemiddagregeling. 
Dekinderenkunnenkiezenuittweemogelijkheden: 
- eenvollemaaltijd(soep,aardappelen,groenten,vlees/vis) 
- eigenbroodmaaltijdmetsoep(ofev.eigensuikervrijdrankje) 
Tijdensdemaaltijdkunnendekinderenwaterdrinken. 
Deleerlingenvandehoogsteklassenwordengevraagdommeetehelpenbijhetopruimen
vandetafels. 

Opelkevestigingsplaatsisereenleerkrachtdietoezichthoudtvan11.40u.tot11.55u.en
van12.55u.tot13.10u.Dittoezichtwordtgehoudenopdespeelplaatsofinderefter(zie
onder). 
Tijdenshettussenliggenduurwordtertoezichtgehoudendooreenanderepersoon. 



Belangrijkeaandachtspunten: 

Doorhetgroteaantalkinderendat’smiddagsopschoolblijfteten,wordterinAarsele
gewerktmetmeerdereeetmomenten:eerstdekleuters,dandeleerlingen.Erisvoldoende
tijdvooralleleerlingenomrustighetmiddagmaaltenuttigen. 

Demensenvanderefterkunnenenmogenoptredenbijongewenstgedrag;zijgevende
namenvandeovertredersdooraandeleerkrachtdieonmiddellijkeenpassendesanctie
voorziet. 
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Deleerlingentonenhetnodigerespectvoordemensenvanderefter. 

Voorelkebetalendeopvangontvangtueenfiscaalattestvoordebelastingen. 



Vakanties,vrijedagen,pedagogischestudiedagenenanderedata: 

ziebijlagevandezebrochureenookdeverlofkalenderopheteindevanhetschooljaar,
websitevandeschool. 


Huiswerk: 

Huiswerkkanwordengegevenopmaandag,dinsdagendonderdag.Uitzonderlijkkanerook
eenkortwerkjegegevenwordenopdeanderedagen.Ineenaantalklassenkrijgende
leerlingeneenweektaak.Daardoorlerendekindereneengoedestudiehoudingaanen
lerenzijhuntakenplannen. 
Erwordtwelverwachtdatdeleerlingenvanhet5deen6dedagelijksFransoefenen.Er
wordtookverwachtvandeleerlingenuithet5deen6deleerjaardatzijregelmatighun
lessenbijhouden.Vandeleerlingenuitheteersteleerjaarwordtverwachtdatzij
dagelijks,onderbegeleidinglezen. 
Hethuiswerkisuiteraardaangepastaandeleeftijdvandeleerlingenenkanook
individueelverschillen. 

Meerinfooverhuiswerkleesjeverderindezeschoolbrochure. 

Agendavanuwkind: 


Elkeleerlingkrijgtbijaanvangvanhetschooljaareenagenda.Indezeagendawordenheel
watzakenmeegedeeld.Wijvragenaandeoudersdatzeregelmatigdezeagenda
consulterenenwevragenomminstensinhetweekenddeagendateondertekenen. 


Rapporterenoveruwkind: 

Opregelmatigetijdstippenrapporterenwijdevorderingenvanonzeleerlingen.Eriseen
herfstrapport,krokusrapportenpaasrapport.Voorheteersteleerjaariserookeen
startrapporteindseptember.Daarinwordendeaangebrachteinhoudengetoetst.Naast
dezerapportenisdeschoolagendaookeenvlotcommunicatiemiddelomvorderingenmee
tedelen.Afhankelijkvandeinhoudwordtgeëvalueerdmetpuntenen/ofcommentaar. 
Hetkerst–eneindrapportgeefteenoverzichtvandeproevenoverallevakonderdelen.
Voordevakkenwiskunde,Nederlands,wereldoriëntatieenFranswordtookeen
eindprocentmeegegeven.Erwordtgeenalgemeenprocenttoegekend. 
Wehechtenindeschoolveelbelangaan:gedrag,inzet,stiptheid,beleefdheid,netheiden
orde.Daarvoorhebbenwijeenattituderapportontwikkeld. 
Bewegingsopvoedingheefteenapartitembinnenhetrapport. 
Hetrapportwordtdoorgestuurdnaarb
 eideoudersviadeApp“Questivoorouders”(meer
infoviadeklasleerkracht). 
HetSchoolbestuurvanPoelbergOmmelandbevestigtdatallescholenkiezenvoorde
leerplannenvanhetVVKBaO. 

Voordeverdereschoolloopbaannahetzesdeleerjaarspeleneenaantalelementeneen
belangrijkerol:demogelijkheden(aanleg)vanhetkind,deinteresse(s),demotivatieen
inzettotwerken. 

OpheteindevandebasisschoolwordterdoordeschooleenBASO-ficheopgesteldin
samenspraakmetdeouders.DezeBASO-fichemoetdeoverganglager–secundairvlotter
latenverlope 
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1.2

Vasteinstapdagenvoordekleinsten 



Jekindkantussen2,5en3jaaroponzeschoolstartenopéénvandevolgende
instapdagen: 

● 1steschooldagnaelkeschoolvakantie:nadezomer-,herfst-,kerst-,krokus-en
paasvakantie; 

● 1steschooldagvanfebruari; 
● 1steschooldagnaHemelvaartsdag. 
Opdew
 ebsitevandeVlaamseoverheidkunjedeeerstvolgendeinstapdatumvanjekind
berekenen. 
Wordtjekind2,5jaaropeeninstapdatum?Danmagjekindalvanafdiedagnaarschool. 
Isjekindal3jaar?Dangeldendeinstapdataniet.Jekindkandanelkeschooldagstarten
indekleuterklas. 
Erisopschoolookeenkennismakingsmomentvóórdeinstapdatummetinfovoorde
ouders+kennismakingvanuwkindjemetdeanderekleutersvandeklas.Datazijnterug
tevindenopdewebsite. 


1.3

Nieuweinschrijvingnodig? 



Doorhetschriftelijkgoedkeurenvanonspedagogischprojectenditschoolreglement,isje
kindingeschreveninonzeschool.Eenmaalingeschreven,blijftjekindnormaalbijons
ingeschreven 


1.4

Onderwijsloopbaan 


1.4.1 TaalscreeningniveauNederlands 
Onzeschoolmoetvoorelkeleerlingbijhetbeginvandeleerplichteentaalscreening
uitvoeren.DietaalscreeningonderzoekthoegoedjekindNederlandskan.Indienopbasis
vanderesultatenblijktdatjekindhetNederlandsnietgenoegbeheerst,danvolgtjekind
eentaalintegratietrajectdataansluitbijzijnspecifiekenoden.Detaalscreeninggebeurt
nietvooranderstaligenieuwkomers.Zijkrijgensowiesoeenaangepast
taalintegratietraject. 

1.4.2 Naarhetlageronderwijs 
Meestalstaptjekindovervandekleuterklasnaardelagereschoolalshet6jaaris(of
wordtvoor1 januarivanhetlopendeschooljaar).Hetisbelangrijkdatjekindinhet
voorafgaandeschooljaar290halvedageneffectiefaanwezigwasinhetkleuteronderwijs.
Wasjekindgeen290halvedageneffectiefaanweziginhetkleuteronderwijs?Dangelden
erstrengeretoelatingsvoorwaardentothetlageronderwijs. 
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Misschienwiljejekindeenjaarvroegernaarhetlageronderwijslatengaan,alshet5jaar
is(ofwordtvoor1januarivanhetlopendeschooljaar)?Deoverstaphangtdanafvande
beslissingvandeklassenraadvanhetkleuteronderwijseneventueelookvandievanhet
lageronderwijs.DaarnaastmoetookhetCLBeenadviesgevenoverdevervroegdeinstap. 
Isjekindal6jaarenvoldoethetaandetoelatingsvoorwaarden,maarishetvolgensjou
nognietklaarvoordelagereschool?Jekindkandannogmaximaaléénjaar
kleuteronderwijsvolgen.ZoweldeklassenraadvanhetkleuteronderwijsalshetCLBgeven
jeeenadvies. 


1.4.3 Zittenblijveninhetkleuteronderwijsofinhetlageronderwijs 
Opbasisvanonspedagogischprojectcreërenweeenleeromgevingwaarinjekindeen
doorlopendleerproceskanvolgen.Westemmendelessenzoveelmogelijkafaande
voortganginontwikkelingvanjekind. 
Deklassenraadbeslist,inoverlegmethetCLB,ofjekindwelofnietkanovergaannaar
eenvolgendjaar.Debeslissingomnietovertegaan,nemenweomdatweervanovertuigd
zijndatditvoorjekinddebesteoplossingis.Wedoendatinhetbelangvande
ontwikkelingvanjekind.Wemotiverendiebeslissingschriftelijkenlichtenzemondeling
toe.Wegevenookaanwelkebijzondereaandachtspuntenervoorhetvolgendeschooljaar
voorjekindzijn. 


1.4.4 Indelinginleerlingengroepen 
Wijbeslisseninwelkeleerlingengroepjekindterechtkomt.Ookbijdeovergangnaareen
anderjaar(metmeerdereklassen)beslissenwijautonoominwelkegroepjekindzal
zitten. 

1.4.5 Langerinhetlageronderwijs 
Nadatjekindhetgetuigschriftbasisonderwijsheeftbehaald,kanhetgeenlageronderwijs
meervolgen,tenzijdeklassenraadhettoelaat. 
Wordtjekind14jaarvoor1januarivanhetlopendeschooljaar?Dankanhetnogéén
schooljaarlageronderwijsvolgen.Daarvoorisweleengunstigadviesvandeklassenraad
eneenadviesvanhetCLBnodig. 
Jekindkangeenlageronderwijsmeervolgenalshet15jaarwordtvoor1januarivanhet
lopendeschooljaar. 


1.4.6 Uitschrijving 
Deinschrijvingvanjekindstoptals: 
jezelfbeslistdatjekindonzeschoolverlaat; 
jekinddooreentuchtmaatregeldefinitiefvanonzeschoolwordtgestuurd; 
eenverslagvanhetCLBaangeeftdathetzelfsnaredelijkeaanpassingenvoorjekindniet
mogelijkisomhetgemeenschappelijkprogrammateblijvenvolgen.Deinschrijvingvanje
kindkandannaoverlegmetjouenhetCLBontbondenwordenenstoptindatgevalophet
19

SchoolreglementdeWijzer

ondernemingsnummer:0416806624



2021-2022 



eindevanhetlopendeschooljaar,tenzijweeenindividueelaangepastprogramma
haalbaarzien; 
Jenietakkoordgaatmeteennieuweversievanhetschoolreglement. 
Deinschrijvingvanjekindstoptdanopheteindevanhetlopendeschooljaar. 

1.5

Schooluitstappen 



Elkschooljaarmakenwemetonzeleerlingenenkeleleerrijkeuitstappen.Jekindis
verplichtdeeltenemenaanschooluitstappendiekorterzijndanéénschooldag,behalve
schoolreizenensportdagen.Hiervoorwordtertelkenseenschriftelijketoestemming
gevraagdaandeouders.Dezelaatsteuitstappen(schoolreizenensportdagen)vallenn
 iet
onderdemaximumfactuur. 
Westreveneralsschoolooknaaromallekinderentelatendeelnemenaan
schooluitstappendieéénschooldagoflangerduren(meerdaags).Dieactiviteitenmaken
deeluitvanonsonderwijsaanbod.Doorhetschoolreglementteondertekenen,gaanwe
ervanuitdatjeopdehoogtebentvandeschooluitstappendieweorganiseren. 
Alservoorbepaaldeuitstappenfinanciëlemoeilijkhedenzoudenzijn,kanjesteeds-in
vertrouwen- terechtbijdedirecteuromeenpassendeoplossingtezoeken. 
Leerlingendienietdeelnemenaandeschooluitstapmoetenopschoolaanwezigzijn. 
Bewegingsopvoeding:turnenenzwemmen. 

Delessenlichamelijkeopvoedingenzwemmenmakenintegraaldeeluitvanonsaanbod. 
Allekinderenmoeteneraandeelnemen. 

Omdetweewekeniserinhetlessenpakketschoolzwemmenvoorzienvooralleleerlingen. 
Deleerlingenvandede2degraadKanegemenvande3degraadAarseleenKanegemgaan
tweewekelijkszwemmentijdensdeeerstehelftvanhetschooljaar(september-januari). 
Alleandereklassenvanhetlagergaantweewekelijkszwemmenopjaarbasis. 
Deleerlingenvanhetzesdeleerjaargaangratiszwemmen. 

Zwemgeriefwordtbestgenaamtekend. 
Dederdekleuterklasgaateentweetalkeerzwemmenindienmogelijk. 
Dekostprijsvanhetzwemmenisvolledigtenkostevandeouders(vervoereningang
zwembad). 

Elkeleerlingwordtgeachtdeeltenemenaandelessenbewegingsopvoeding.Jekindkrijgt
enkelvrijstellingopbasisvaneendoktersattest. 
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1.6

Verbodenteroken 



Opschoolgeldtsteedseenrookverbod.Hetverbodgeldtvoorhetvolledigeschooldomein,
dusookdeopenplaatsenenaandeschoolpoort.Hetrookverbodgeldtvooriedereendie
deschoolbetreedt:leerlingen,ouders,personeel,bezoekers,… 
Ookverdamperszoalsdeelektronischesigaret,heatstickendeshisha-penvallenonderhet
rookverbod,zelfsalszegeennicotineentabakbevatten. 
Alsjekindhetrookverbodovertreedt,kunnenweeensanctieopleggen. 
Alsjevindtdathetrookverbodoponzeschoolnietgoednageleefdwordt,dankunje
terechtbijluc.alvoet@sbrt.be . 
Hetrookverbodgeldtooktijdensactiviteitendiewijalsschoolorganiseren,zoals
schooluitstappen. 

Jekindheeftrechtopeengezondeomgeving 

1.7

Verkoop,reclameensponsoring 



Wijmogengeenhandelsactiviteitenuitoefenen;alleenomonszelfofbepaaldederdente
verrijken.Hetisweltoegestaanombeperktewinsttemakenomonzewerkingte
bekostigen.Diehandelsactiviteitenmoetenpassenindenormaledienstverleningaanonze
leerlingenofindeafwerkingvanhetprogramma. 
Wemakengeenreclamebijverplichteactiviteiten(bv.lichamelijkeopvoedinginde
gymzaal)ofleermiddelen(bv.ineenwerkboekofagenda).Bijeenfacultatieveactiviteit,
zoalseenmeerdaagseschooluitstap,mogenweenkeldenaamvermeldenvandepersoon
oforganisatiedieonshielpdiegratisoftegeneenlagereprijsaantebieden 
Dereclameofsponsoring: 

● moetenverenigbaarzijnmetdepedagogischeenonderwijskundigetakenen
doelstellingenvanonzeschool; 

● mogengeenschadeberokkenenaandegeestelijkeen/oflichamelijketoestandvan
onzeleerlingen; 
● moeteninovereenstemmingzijnmetdegoedesmaakenhetfatsoen; 
● mogendeobjectiviteit,degeloofwaardigheid,debetrouwbaarheidende
onafhankelijkheidvanonzeschoolnietinhetgedrangbrengen. 
Opbasisvandieprincipesmakenwedevolgendeconcreteafspraken: 
Personenenbedrijvendiedeschoolsponsorenkunnenvermeldwordenopeenpassende
manier(bv.PPTtijdenshetschoolfeest) 
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2

Watmagjevanonsverwachten? 

2.1

Hoebegeleidenwejekind? 


2.1.1 Leerlingenbegeleiding 
Deschoolbiedtverschillendevormenaanvanindividuelebegeleidingbij
leermoeilijkhedenofanderesituatiesdieaanleidingkunnengeventot
begeleidingsmaatregelen.Vandeouderswordthiertegenovereenpositief 
engagementverwacht. 
Inhetbelangvanhetkindengagerendeouderszichertevenstoeaanwezigtezijnophet
oudercontactzowelvoorkleuteralsvoorlager. 
Zowelinkleuteralsinlageronderwijsmakenwijgebruikvanschoolonafhankelijketoetsen
(vb.LVS-toetsen,Toeters,AVI-lezen,…).Metdezetoetsenkrijgenwijeenneutraalen
realistischerbeeldvandeontwikkelingvanuwkind(eren). 
Dezeexternetoetsenwordenevenwelkritischbenaderdenwordenaangevuldmet 
observatiesenmetingenvandeklassenleerkracht.Hij/zijkentuwkindhetbest. 
Inhetkleuteronderwijs: 
Observeren: 
Deleerkrachtwiluwkindlerenkennenenbegrijpen.Daaromzalhijgerichtkijkenen
luisterentijdensdespontanebezighedenvanhetkind,tijdensdedagelijkseactiviteiten
entijdensdeuitvoeringvandeopdrachten. 
Hierdoorkanhijdeontwikkelingvanuwkindopdevoetvolgen. 
Deleerkrachtnoteertdebelangrijkevaststellingenoverdeontwikkelingvanhetkindaan
dehandvaneeneigenobservatiesysteemsysteeminQUESTI.Debevindingenvande
leerkrachtenwordenopdeoudercontactenindecemberenjunibesprokenmetdeouders. 
Ditsysteemmaakteenefficiëntebegeleidingmogelijk. 



Begeleiden: 

Deleerkrachtzalinhetaanbodvanactiviteitenrekeninghoudenmetdegegevensdiehij
viaobservatieverzameldheeft.Opdiemanierwordtdebegeleidingafgestemdopde
nodenendebehoeftenvanuwkind.Daardoorkrijgtuwkindallekansenomnaareigen
aanlegzichzelfoptimaalteontwikkelen. 


Specialebegeleiding: 
Mochtindeloopvanhetjaarblijkendaterzichbijuwkindeenprobleemvoordoet,dan
wordtudaarvanverwittigd.Uwzoonofdochterkrijgtdanextraaandacht,waarbij
ondersteunendemaatregelenbinnendeklasgenomenworden.Alsspecialezorgdoor
professionelenofdoorgespecialiseerdedienstennoodzakelijkblijkt,danwordtditvooraf
samenmetuenhetCLBbesproken. 



Informatieencommunicatie: 
Alsouderblijftusteedsopdehoogtevandeontwikkelingvanuwkindende
gebeurtenissenindeschooldoorondermeer: 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

oudercontactenindecemberenjuni 
open-klas-dageindaugustus
ouderavondinseptemberoverdeklaswerkingwerking  
informatie-engespreksavondenvandeouderraad 
ev.tijdensvieringen,feestjes... 
informelecontacten 
klaseigenaanpak 
schriftelijkemededelingenvandedirectieofdekleuteronderwijzeres 
contactenmethetCLB 
hetmeegevenvanwerkjesvankleuters(knutsel-enschilderwerkjes,tekeningen,
speelwerkbladen...); 
Facebook-paginavandeklas/leefgroep 
e-mailsenwebsite. 


Inhetlageronderwijs: 
Evalueren: 
Onderevaluatieverstaanwedebeschrijvingenbeoordelingvandeleerprestatiesende
vorderingenvanuwkind.Dievorderingenhebbennietalleenbetrekkingopkennisen
vaardigheden,maarookopgedragingenenhoudingenalsinzet,zelfstandigheid,initiatief,
nauwkeurigheid,zorgenorde,sociaalgedrag,volledigheid,studiehouding,'lerenleren'... 



Middelen: 
Deleerkrachtverzameltdenodigegegevensviaobservatie,toetsen,individuele
opdrachten,klasgesprekken. 
Indederdegraadwordenproevenovergrotereleerstofgehelenafgenomenals
voorbereidingopsecundaironderwijs. 



Rapporteren: 
Hetrapportgeefteenoverzichtvandeontwikkelingenresultatenvandeleerlingvooreen
bepaaldeperiode.OphetrapportkomendeleergebiedenNederlands,Wiskunde,
Wereldoriëntatie,MuzischeVorming,Godsdienst,LichamelijkeOpvoedingenFrans
voldoendeaanbod.Erisookeenattituderapportwaarbijwelbevinden,sociale
vaardigheden,gedrag,werkhoudingentalentenaanbodkomen. 

Derapportenwordendigitaalaangereiktvoordebeideouders.Enkelalsergeendigitale
mogelijkhedenzijn,zalhetrapportnogafgedruktworden. 

Overhetrapportzaleropdeouderavondinseptembervoldoendeuitleggegevenworden. 

Begeleidenenremediëren: 



Uwkindwordtpermanentbegeleid.Deklassenraad(directie,zocoenklassenleerkracht)
zalopregelmatigetijdstippendeschoolvorderingenenhetgedragvanuwkindbespreken.
OokhetCLBkanhierbijbetrokkenworden.Hieruitkaneengerichtebegeleidingof
remediëringvolgen.Mochtenerzichproblemenvoordoen,danzalineersteinstantiede
leerkrachtproberentehelpen.Ookeenverwijzingnaaronzezorgcoördinatorofnaarhet
CLBismogelijk.Uiteraardwordenoudersoverditallesingelichtviaoudercontact,agenda,
rapport.... 
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Jekindheefthetrechtomongestoordteontwikkelenentegroeien 

2.1.2 Huiswerk 
Huiswerkisnogsteedseenbelangrijkonderdeelvanhetonderwijsenvanhet‘lerenleren’
vankinderen.Huiswerkligtdusinhetverlengdevanhetleerprocesdatindeklasis
gestart.Hetisgeschiktomvaardighedenuitdeklastoetepassenbuitendeschool:
zelfstandiglerenwerken,‘lerenleren’,…Huiswerkslaatdebrugtussenschoolengezin.
Ouderszienwaarmeehunkindbezigis.Deleraarvanzijnkantkrijgtzichtopde
werkhoudingvanleerlingen. 

Voorkinderenishetbelangrijkdatdeoudersbetrokkenheideninteressetonenvoorhet
schoollevenvanhunkind.Hetmotiveertenbeïnvloedthetleerprocespositief. 



Engagementvandeouders: 



Jekindondersteunenbijhethuiswerkprocesdoorhetaanbiedenvan: 

● EenVEILIGEomgeving: 

Vastmoment:Kinderenhebbennoodaanregelmaat.Elkedagopongeveer
hetzelfdeuurstartenmethuistakenenlessenstimuleertdegewoontevorming. 
Vasteplaats:Hetkindheeftbesteeneigenplaatsomtestuderen.Dezeplaats
hoeftnietgroottezijn,welstilenrustig.Werkenmettvofradioaanisnietaante
raden.Omhethuiswerktemakenisvoldoendeverlichtingnoodzakelijk. 
Netheid:Netheidiszeerbelangrijk,zorgdaaromvoorproperehanden,eennette
tafelenaangepastschrijfgerei.Etenenhuiswerkmakenhorennietsamen. 

● EenPOSITIEVEomgeving: 

Interesseenaanmoediging:Interessehebbenvoorwathetkindopschooldoeten
leertisbelangrijk.Laatjekindaanvoelendatjezijninspanningenzieten
waardeert.Belonenisdoeltreffenderdanstraffen.Eengoedwoordjeheeftmeer
effectdaneenkwadehand. 

● EenONDERSTEUNENDEomgeving: 

Samenmethetkinddeopdrachtenindeagendaoverlopen.Gebruikhet
stappenplandatjevindtindeagenda.Helphetkindmetdeplanning. 
Bevragen:Weetmijnkindwatdeopdrachtis? 
Alsuwkindeenleesopdrachtheeft,maakerdaneenleukmomentvan. 
Overhorenalsjekinddaarzelfomvraagt. 
Stimulerentotnadenkendooropenvragentestellen.(Wie?Wat?Waarom?
Wanneer?) 

● EenCONTROLERENDEhouding: 

Respecteerdeafsprakendiedeleerkrachtmetuwkindheeftgemaakt. 
Controlerenofhethuiswerkgemaaktis. 
Aanzettentotzelfcontroleenevaluatie 
Isallesingevuld? 
Hebjenetjesenverzorgdgewerkt? 
Hebjedetaakgoeduitgevoerd? 
Vondjehetmoeilijkofgemakkelijk?Waarom?Vondjehetleuk? 
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● EenRAPPORTERENDEomgeving: 
Isdehuistaakhaalbaarvoormijnkind?  
Moeilijkheden?Tempo?Interesse?Anderefactoren?  
Meldernstigemoeilijkhedenenbelangrijkeproblemenbijhetmakenvanhuiswerk
ophethuiswerkzelf,viadeschoolagendaofpersoonlijkaandeleerkracht. 



Watverwachtdeschoolniet? 



Deschoolverwachtnietvandeoudersdatzezelfdeleerstofuitleggenenzekernietdat
deoudersdehuistaakmaken.Weverwachtennietdatuhethuiswerkverbetert,dit
gebeurtdoordeleerkracht.Deleerkrachtverwerftopdiemanierbelangrijkeinformatie
overwatgekendisenwatnoggeoefendmoetworden. 
Alshetkindhethuiswerknietaankanofdeouderservarendathetkindtelangaanhet
huiswerkmoetwerken,vragenwijdittevermeldenindeagenda. 



HUISWERK:WemakenerSAMENwerkvan! 




Jekindheeftrechtopgenoegrustenvrijetijd!! 

2.1.3 Agendavanjekind 
Elkeleerlingkrijgtbijaanvangvanhetschooljaareenagenda.Indezeagendawordenheel
watzakenmeegedeeld.Wijvragenaandeoudersdatzeregelmatigdezeagenda
consulterenenwevragendeagendateondertekenenvolgensdeafsprakenmetde
klasleerkracht. 


2.2

Leerlingenevaluatie 


2.2.1 Breedevalueren 
Bredeevaluatiegaatuitvandegroeivanleerlingenenvolgtdiegroeiop.Daarbijwordtde
totalepersoonvoorogengehouden.Wewillenjekindvertrouwengevenomtelerenen
zichverderteontwikkelen.Viabredeevaluatiekrijgtjekindinzichtinzijneigen
leerproces. 
Zieookpunt2.1.1. 


2.2.2 Rapporteren 
Opregelmatigetijdstippenrapporterenwijdevorderingenvanonzeleerlingen.Eriseen
herfstrapport,eenkerstrapport,eenkrokusrapport,eenpaasrapporteneeneindrapport.
Krokusrapportafhankelijkvandevakanties. 
Indecemberenjuniwordenallevakonderdelengetoetst. 
Erwordtgeenalgemeenprocenttoegekend. 
Naastdepuntenopdevakken,hechtenwijindeschoolveelbelangaan:gedrag,inzet,
stiptheid,beleefdheid,netheidenorde.Daarvoorhebbenwijeenattituderapport
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ontwikkeld.Ditwordttweemaalperjaargeïntegreerdinhetrapport.Ophetkerst-en
eindrapportwordtookbewegingsopvoedinggeëvalueerd. 




HetSchoolbestuurvanPoelbergOmmelandbevestigtdatallescholenvanSBRTkiezenvoor
deleerplannenvanhetVVKBaO. 

Voordeverdereschoolloopbaannahetzesdeleerjaarspeleneenaantalelementeneen
belangrijkerol:demogelijkheden(aanleg)vanhetkind,deinteresse(s),demotivatieen
inzettotwerken. 
Daaromhechtenwijveelbelangindederdegraadaan‘stiptheidintaken’. 
OpheteindevandebasisschoolwordtereenBASO-ficheopgesteldinsamenspraaktussen
schoolenouders.DezeBASO-fichemoetdeoverganglager–secundairvlotterlaten
verlopen. 

Hetkerst–eneindrapportgeveneenoverzichtvandeproevenoverallevakonderdelen.
Tervergelijkingstaatertelkensnaastdepuntenvanhetkind,hetbehaalde
klasgemiddeldeop:taal,wiskunde,expressievakken,wereldoriëntatie,godsdienstenvoor
dederdegraadookFrans. 



Rapporteninheteersteleerjaar. 



Dekinderenvanheteersteleerjaarkrijgennaastdebovenvermelderapporten(zie2.2.2.)
ooknogeenextrarapporteindseptember. 

Inheteersteleerjaarkrijgenzehuneerstepuntenrapportpasopheteindevanhet
schooljaar.Deandererapportenzijnsteedszonderpunten.Wijzijnvanoordeeldatwe
metvoldoendeuitlegbijelkvakonderdeelmeerkunnenzeggendanmeteencijfer. 
Wezullenduswerkenmetcommentaar-rapporteni.p.v.puntenrapporten. 


2.3

Getuigschriftbasisonderwijs 



Eengetuigschriftkanenkeluitgereiktwordenaanleerlingendievóór1januarivanhet
lopendeschooljaaral8jaargewordenzijn. 
Ofeenleerlinghetgetuigschriftbasisonderwijskrijgt,hangtafvandebeslissingvande
klassenraad.Deklassenraadgaatnaofdeeindtermgerelateerdeleerplandoelenvoldoende
inaantalenbeheersingsniveauzijnbehaald.Daarbijzaldegroeidiejekinddoorheenzijn
onderwijsloopbaanmaakte,endezelfsturingdiejekindtoont,zekereenrolspelen. 
Na20junibeslistdeklassenraadofeenleerlingeengetuigschriftbasisonderwijsontvangt.
Hetgetuigschriftwordtsamenmetheteindrapportuitgereiktopdelaatsteschooldagvan
hetschooljaar. 
Dedatumvanuitreikingisookdeontvangstdatumvoorhetinstellenvanberoep.Alsde
leerlingnietaanwezigopdelaatsteschooldag,dangeldt1julialsdatumvanontvangst
voorhetinstellenvanberoep. 
Volgtjekindeenindividueelaangepastcurriculum? 
Dankanjekindeengetuigschriftbasisonderwijsbehalenopvoorwaardedatde
vooropgesteldeleerdoelenvanhetindividueelaangepastcurriculumdoorde
onderwijsinspectiealsgelijkwaardigwordenbeschouwdmetdievanhetgewoonlager
onderwijs. 
Behaaltjekindgeengetuigschriftbasisonderwijs? 
Danontvangjeeenschriftelijkemotiveringwaaromhetgetuigschriftnietwerduitgereikt.
Wegevendaarbijookbijzondereaandachtspuntenvoordeverdereonderwijsloopbaanvan
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jekind.Jekrijgteenverklaringwaarinhetaantalendesoortgevolgdeschooljarenlager
onderwijsvanjekindstaat. 
Oudersdienietakkoordgaanmethetniettoekennenvaneengetuigschriftbasisonderwijs
aanhunkind,hebbentoegangtoteenB
 eroepsprocedureniet-uitreikengetuigschrift
basisonderwijs. 



2.4

Metwiewerkenwesamen? 


2.4.1 Centrumvoorleerlingenbegeleiding(CLB) 



Openingsuren: 
Hetcentrumisopenelkewerkdagofopafspraak 
Maandag 
Van8.30u.tot12u. 
Van13u.tot18u. 
Dinsdag 
Van8.30u.tot12u. 
Van13u.tot17u. 
Woensdag 
Van8.30u.tot12u. 
Van13u.tot17u. 
Donderdag 
Van8.30u.tot12u. 
Van13u.tot17u. 
Vrijdag 
Van8.30u.tot12u. 
Van13u.tot16u. 

Sluitingsperiodesschoolvakanties:h
 ttps://www.vrijclb.be/vrijclbtrikant 

ContactpersoonCLB:a
 melie.geerolf@clbtrikant.be 
ArtsCLB:m
 ieke.vanhoey@clbtrikant.be 
HetCLBheeftalsopdrachtsamenmetdeschoolmeetewerkenaanhetwelzijnvan
leerlingen.Debegeleidingvanleerlingengebeurtopvierdomeinen: 
●
●

●
●

Lerenenstuderen:jekanerterechtalsjemoeitehebtmetleren,problemeninde
jongeontwikkelingentaalproblemenbijjekleuter,  
Onderwijsloopbaan:jekanerterechtvoorhulpbijstudie-enberoepskeuze,
begeleidinganderstaligen,trajectenbijverplichtadvies(bv.aanvraagnaar
ondersteuning,revalidatiebuitendelestijden,overstapnaarbuitengewoon
onderwijs),… 
Preventievegezondheidszorg:jekanerterechtvoorvragenoverjegezondheid,je
lichaam,inentingen… 
Psychischensociaalfunctioneren:jekanerterechtalsjeergensmeezitofalsje
jenietgoedinjevelvoelt,oudersmetvragenoveropvoeding,… 
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Viaw
 ww.clbchat.bekunjijofjekindanoniemeenvraagstellenofjeverhaalvertellenaan
eenCLB-medewerker.Jevindtalleinformatieendeopeningsurenvandechatop
www.clbchat.be. 
DeschoolwerktnauwsamenmethetCLB.Deconcretesamenwerkingsovereenkomst
wordtinseptember2021vastgelegdtijdenseeninternoverlegschool-CLB. 
HetCLBwerktvraaggestuurd.Hetvertrektvanuitvastgesteldenoden,vragenvande
leerling,deoudersofdeschool.JekuntrechtstreekscontactopnemenmethetCLBom
hulptevragen.HetCLBwerktgratisendiscreet. 
AlswijaanhetCLBvragenomeenleerlingtebegeleiden,dandoethetCLBeen
begeleidingsvoorstelnaarjekind.HetCLBzetdebegeleidingenkelvoortalsjulliedaarmee
instemmen.Eenminderjarigeleerlingkanzelfinstemmenalshijvoorzichzelfkan
inschattenwatgoedvoorhemis(=bekwameleerling).Vanafdeleeftijdvan12jaar
vermoedtderegelgeverdateenkindzelfstandigkanbeslissenomintestemmenmetde
CLB-begeleiding. 
WijalsschoolhebbenrechtopbegeleidingdoorhetCLB.HetCLBbegeleidtonsdoor: 

● bepaaldeproblemenofonregelmatighedeninhetbeleidvandeschooltesignaleren; 
● onsopdeh
 oogtetebrengenvanbepaaldebehoeftenvanleerlingen; 
● onsversterkingaantebiedenbijproblemenvanindividueleleerlingenofeengroep
leerlingen. 

Wijwisselenopcontactmomentenenkeldiegegevensuitdienodigzijnvoorde
begeleidingopschool.Jegeefttoestemmingbijhetdoorgevenvaninformatieverzameld
doorhetCLB.HetCLBlegtvoorelkeleerlingdiehetbegeleidtééndossieraan.De
CLB-medewerkerhoudtdaarbijrekeningmetzijnberoepsgeheimendebeschermingvan
deprivacy.VoormeerinformatieoverdeinhoudvanhetCLB-dossierenoverdeprocedure
omtoegangofeenkopietebekomen,kunjecontactopnemenmethetCLBwaarmeewij
samenwerken. 
HetCLBmaaktvoorelkeleerlingeenmultidisciplinairdossier(=CLB-dossier)aanvan
zodraeenleerlingeeneerstekeerisingeschrevenineenschool.Alsjekindvaneenschool
komtdiesamenwerktmeteenanderCLB,zalhetCLB-dossier10werkdagennade
inschrijvingbezorgdwordenaanKlikoftikomtekstintevoeren..Jijhoeftdaarzelfniets
voortedoen.Bijeeninschrijvingvooreenvolgendschooljaarwordthetdossierpasna1
septemberovergedragen. 
Alsjenietwildathetdossiervanjekindwordtovergedragen,moetjedatbinneneen
termijnvan10werkdagennadeinschrijvingschriftelijklatenwetenaanjevorigeCLB.
AdressvandeCLB-centrakunjebekomenbijVrijCLBTrikant,GroteHulststraat55/1,8700
Tielt(tel:051/426642) 
Jekuntjeechternietverzettentegenhetoverdragenvanidentificatiegegevensen
gegevensinhetkadervandeverplichtebegeleidingvanleerlingenmet
leerplichtproblemenengegevensinhetkadervandesystematischecontacten. Ook
tegendeoverdrachtvaneengemotiveerdverslagofverslagkunjejenietverzetten.In
principewordengemotiveerdeverslagenenverslagenbijgehoudeninIRIS-CLBonline. 
Jekuntjeooknietverzettentegen: 

● debegeleidingvanspijbelgedrag; 
● collectievemedischeonderzoekenofpreventievegezondheidsmaatregelenvoor
besmettelijkeziekten; 

● dehogervermeldesignaalfunctieendeondersteuningvanhetCLBaandeleraren
opschoolbijproblemenvanindividueleleerlingenofeengroepleerlingen. 
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Alsjebijeenverplichtmedischonderzoekbezwaarhebttegeneenbepaaldemedewerker
vanhetCLB,kunjeeenaangetekendebriefsturennaardedirecteurvanhetCLB.Jemoet
danwelbinneneentermijnvan90dagendatmedischonderzoeklatenuitvoerendooreen
andereCLB-medewerkerofdooreenanderearts.Indatlaatstegevalmoetjewelzelfde
kostenbetalen.Jebezorgtbinnen15dagennadedatumvanhetonderzoekdaarvaneen
verslagaandebevoegdeCLB-artsvanhetCLBdatonzeschoolbegeleidt. 

2.4.2 Ondersteuningsnetwerk 
HeeftjekindeengemotiveerdverslagofeenverslaggekregenvanhetCLBnahet
doorlopenvaneenhandelingsgerichttraject,dankunnenwijondersteuningaanvragenbij
hetondersteuningsnetwerk.Eenondersteuningsnetwerkiseensamenwerkingtussen
scholenuithetgewoononderwijsmetscholenuithetbuitengewoononderwijs,samenmet
hetCLBendepedagogischebegeleidingsdiensten. 
OnzeschoolisaangeslotenbijhetondersteuningsnetwerkZuid: 
Adres:O
 ndersteuningsnetwerkZuid:z orgloket@netwerkzuid.be. 
Deondersteuningisleerling-,leraar-enschoolteamgericht.Ondersteunerspakkensamen
methetlerarenteamdeondersteuningsnodenaan.Jekuntnietrechtstreeksondersteuning
aanvragenbijeenondersteuningsnetwerk.Datverlooptsteedsviadeschool. 
Vooralgemenevragenoverondersteuningenspecifiekevragenoverdeondersteuningvan
jekindkanjeterechtbijvolgendaanspreekpuntvoorouders:dezorgcoördinatorvande
school:k
 atleen.huysentruyt@sbrt.be // (p
 eter.deram@sbrt.be)


2.5

Onderwijsaanhuisensynchrooninternetonderwijs 



Alsjekindwegenschronischeoflangdurigeziekteofongevaltijdelijknietnaarschoolkan
komen,danheeftjekindonderbepaaldevoorwaardenrechtoptijdelijkonderwijsaan
huis,synchrooninternetonderwijsofeencombinatievanbeiden. 
Voortijdelijkonderwijsaanhuismoetjealsoudereenschriftelijkeaanvraagindienenbij
dedirecteureneenmedischattesttoevoegen(kanpermail:luc.alvoet@sbrt.be). 

2.5.1 Bijlangdurigeziekteofongeval(niet-chronischeziekte) 
●
●
●
●

●
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TOAH(tijdelijkonderwijsaanhuis)kanbijeenniet-chronischeziektepasworden
georganiseerdnaeenafwezigheidvan21opeenvolgendekalenderdagen
(vakantieperiodesmeegerekend). 
Jedienteenaanvraaginbijdedirecteur.Deaanvraagisvergezeldvaneenmedisch
attestwaaruitblijktdatjekinddeschoolnietofminderdanhalftijdskanbezoeken
endatjekindonderwijsmagkrijgen. 
Jekindheeftrechtop4lestijdenTOAHperweek.Webeslisseninoverlegmetjou
overhettijdstipendeeventuelespreidingvandielestijden. 
JekindblijftrechthebbenopTOAHalshetnaeenononderbrokenafwezigheidvan
21kalenderdagendoorziekteofongevalwekelijksminderdan5halveschooldagen
aanwezigkanzijnopschool.TOAHenonderwijsopschoolkandangecombineerd
worden. 
Alsdeziekteperiodewordtverlengdofalsjekindbinnende3maandenhervalt,
kanTOAHverlengdworden.Dewachttijdvan21opeenvolgendekalenderdagen
hoeftnietmeerdoorlopenteworden.Jehoeftdanooknietopnieuweenaanvraag
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intedienen.Omdenieuweafwezigheidtewettigen,iserweleennieuwmedisch
attestnodig. 

2.5.2 Bijchronischeziekte 
●
●
●

●

Eenchronischeziekteiseenziektewaarbijeencontinueofrepetitievebehandeling
vanminstens6maandennoodzakelijkis(bijvoorbeeldnierpatiëntjes,
astmapatiëntjes,…). 
Jedienteenaanvraaginbijdedirecteur.Deaanvraagisvergezeldvaneenmedisch
attestvaneenarts-specialistdathetchronischeziektebeeldbevestigtenwaaruit
blijktdatjekindonderwijsmagkrijgen. 
Jekindheeftrechtop4lestijdenTOAHnaelkeopgebouwdeafwezigheidvan9
halveschooldagen.Dieurenkunnengedeeltelijkopschoolgeorganiseerdworden.
Wemoetendaardansamenakkoordmeegaan.TOAHvindtdanplaatsbuitende
normaleschooluren,maarkanniettijdensdemiddagpauzewordengeorganiseerd. 
Deaanvraagendemedischevaststellingvandechronischeziekteblijftgeldigvoor
deheleloopbaanvanjekindoponzeschool.Jehoeftdatdusmaaréénkeeraan
onzeschooltebezorgen. 

Jekindmoetop10kilometerofmindervandeschoolverblijven.Alsjekindopeen
grotereafstandvandeschoolverblijft,danzijnwenietverplichtomTOAHteorganiseren. 
Alsjekindaanbovenstaandevoorwaardenvoldoet,informerenwejouoverde
mogelijkheidvanTOAH.ZodradevoorwaardenvoorhetverstrekkenvanTOAHvervuld
zijn,kunnenweermeevanstartgaan.Wegaandanopzoeknaareenleraarom4lestijden
perweekonderwijsaanhuistegeven.WemakenafsprakenmetdeTOAH-leraaromde
lessenaftestemmenopdeleerlingengroepvanjekind.TOAHisgratisvoorjou. 
WijkunneninoverlegmetjouookcontactopnemenmetdevzwBednet(w
 ww.bednet.be).
Datbiedtdemogelijkheidomgratisvanthuisuitviaeeninternetverbindinglivedeelte
nemenaandelessen.Wemakendansamenmetjouconcreteafsprakenoveropvolgingen
evaluatie.Synchrooninternetonderwijskangecombineerdwordenmettijdelijkonderwijs
aanhuis. 
Metvragendaaroverkunjesteedsterechtbijdedirecteur.051/633108of
luc.alvoet@sbrt.be. 


2.6

Revalidatie/logopedietijdensdelestijden 



Erzijntweesituatieswaardooreenkindafwezigkanzijndoorrevalidatietijdensde
lestijden: 
●
●

revalidatienaziekteofongeval(normaalmax.150minutenperweek,
verplaatsingeninbegrepen); 
revalidatievoorkinderenmeteenspecifiekeonderwijsgerelateerdebehoefte
waarvooreenhandelingsgerichtadviesisgegeven(normaalmax.150minutenper
week,verplaatsingeninbegrepen). 

Jemoettoestemmingvragenaandedirecteuromjekindrevalidatietijdensdelestijden
telatenvolgen. 
Omeenbeslissingtekunnennemenomrevalidatien
 aziekteofongevaltoetestaan,
moetenwijovereendossierbeschikkendatminstensdevolgendeelementenbevat: 
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●
●
●
●

eenverklaringvandeouderswaaruitblijktdatderevalidatietijdensdelestijden
moetplaatsvinden; 
eenmedischattestwaaruitdenoodzakelijkheid,hetaantalkeerendeduurvande
revalidatieblijkt; 
eenadviesvanhetCLB,geformuleerdnaoverlegmetklassenraadenouders,dat
motiveertwaaromderevalidatietijdensdelestijdenvereistis; 
eentoestemmingvandedirecteurvooreenperiodediededuurvande
behandeling,vermeldinhetmedischattest,nietkanoverschrijden. 

Omeenbeslissingtekunnennemenomrevalidatietoetestaanvoordeleerlingmeteen
specifiekeonderwijsgerelateerdebehoeftewaarvooreenhandelingsgerichtadviesis
gegeven,moetenwijovereendossierbeschikkendatminstensdevolgendeelementen
bevat: 
●
●

●

●

eenverklaringvandeouderswaaruitblijktdatderevalidatietijdensdelestijden
moetplaatsvinden; 
eenadviesvanhetCLB,geformuleerdnaoverlegmetklassenraadenouders.Dat
adviesmoetmotiverenwaaromdeproblematiekvandeleerlingvandieaardisdat
hetwettelijkvoorzienezorgbeleidvaneenschooldaaropgeenantwoordkangeven
endatderevalidatietussenkomstennietbeschouwdkunnenwordenals
schoolgebondenaanbod.Indienerophetmomentvandeaanvraagtotafwezigheid
noggeenhandelingsgerichtadvieswerdgegevenvoordeleerling,kunnenhet
handelingsgerichtadviesendatadviesvanhetCLBgelijktijdigafgeleverdworden; 
eensamenwerkingsovereenkomsttussendeschoolenderevalidatieverstrekkerover
demanierwaaropderevalidatiehetonderwijsvoordeleerlinginkwestiezal
aanvullenendemanierwaaropdeinformatie-uitwisselingzalverlopen.De
revalidatieverstrekkerbezorgtopheteindevanelkschooljaareenevaluatieverslag
aandedirectievandeschoolenvanhetCLB,metinachtnemingvande
privacywetgevingwaaraanhijonderworpenis; 
eentoestemmingvandedirecteur,diejaarlijksvernieuwdengemotiveerdmoet
worden,rekeninghoudendmethetevaluatieverslagvanderevalidatieverstrekker. 

Dedirecteurneemt,opbasisvandeverzameldedocumenten,deuiteindelijkebeslissingof
derevalidatietijdensdelestijdenkanplaatsvindenofniet.Wijdelendiebeslissingaan
joumee. 
Deverzekeringvandeleerlingendietijdensdelestijdenrevalidatiekrijgen,valttijdens
deperiodevandetherapieendeverplaatsingenniettenlastevandeschoolverzekering.
Debegeleidingvandeleerlingtijdensdeverplaatsingenvallenniettenlastevande
school. 


2.7

Stappenplanbijziekteofongeval 



Deeerstehulpwordtverzorgddooreenpersoneelslidvandeschool. 
Bijernstigeincidentenwordendeouderseerstopdehoogtegebracht.Indiennodiggaan
we metdeleerlingnaarhetSint-AndriesziekenhuisinTielt. 

Verzekeringspapierenzijnteverkrijgenophetsecretariaat.Metaluwvragenomtrent
verzekeringkanuterechtbijmevrouwKatrienVanMaele:k
 atrien.vanmaele@sbrt.beof
051/633108). 



FORMALITEITENBIJEENSCHOOLONGEVAL. 
● Deoudersdoenbinnende2werkdagenaangiftevanhetongevalinhet
secretariaatvandeschool. 
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● Desecretariaatsmedewerkervulthetformulier“schadeaangiftelichamelijk
●
●
●
●
●
●

ongeval”in.Ditformulierwordtdigitaalaandeoudersbezorgd. 
Debehandelendeartsvulthetformulierverderaan. 
Deoudersbetalendekostenbijdearts. 
Denota’svandedokteri.v.m.hetschoolongevalbiedtuaanbijuw
ziekenfonds. 
Allefacturenvandedokterofziekenhuis,apothekerskosten,…enhetblad
uitgavenstaatbrengjenaarjeeigenziekenfonds(CM,…).Daarvullenzede
uitgavenstaatin;ditkrijgjemeenaarhuis. 
Deoudersversturenallesnaardeverzekeringvoorzienvandenodige
bestanden. 
Demaatschappijbetaaltuwpersoonlijkaandeelterug. 


2.8

Medicatiegebruikenanderemedischehandelingen 


2.8.1 Gebruikvanmedicatieopschool 
●

Medicatiegebruik 

- Jekindwordtziekopschool 

Alsjekindziekwordtofzichonwelvoeltopschool,zullenwejouofeenandere
opgegevencontactpersoonverwittigenenzullenwe,indiennodig,vragenomjekindopte
halen. 
Alsschoolstellenwegeenmedischehandelingenenstellenwijingeengevalmedicatie
terbeschikking,ookgeenpijnstillers. 
-

Jekindmoetmedicatienementijdensdeschooluren 

Hetkangebeurendatjekindtijdensdeschoolurenmedicatiemoetnemen.Jekanonsdan
vragenomeroptoeteziendatditstiptgebeurt.Datgebeurtviaeenformulierdatjijen
debehandelendeartsvanjekindvoorafinvullenenondertekenen.Wijzulleninstaanvoor
debewaringvandevoorgeschrevenmedicatieeneroptoeziendatjekinddemedicatie
stiptneemt.Datnoterenwetelkensineenregister.Hetaanvraagformulierkanje
verkrijgenbijhetsecretariaat. 
● Anderemedischehandelingen 

Wijstellengeenmedischehandelingen.Wekunnendanooknietingaanopvragennaar
medischebijstandvooranderegevallendanmedicatiegebruik.Samenmetjouzoekenwe
naareensamenwerkingmetverpleegkundigen,zoalsdedienstenvanhetWit-GeleKruis. 

2.9

Privacy 


2.9.1 Hoeenwelkeinformatiehoudenweoverjekindbij? 
Oponzeschoolgaanwezorgvuldigommetdeprivacyvanonzeleerlingen.Weverzamelen
doorheendeschoolloopbaanvanjekindheelwatgegevens,zoalsbijdeinschrijving.We
vragenalleengegevensvanjekindopalsdatnodigisvoordeleerlingenadministratieen
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–begeleiding.Degegevensdienodigzijnvoordebegeleidingvanjekindverzamelenwe
vooronsbeleidopleerlingenbegeleiding. 
Vooralleverwerkingenvandiezogenaamdepersoonsgegevensishetschoolbestuur
verantwoordelijk. 
DegegevensvanjekindverwerkenwedaarbijmetQ
 uesti,onssoftwarepakketvoorde
zorgwerkingenInformatvoordealgemeneleerlingenverwerking.Wemakenmetde
softwareleveranciersafsprakenoverhetgebruikvandiegegevens.Deleveranciersmogen
degegevensnietgebruikenvooreigencommerciëledoeleinden. 
Degegevensvanjekindwordendigitaalbewaardenveiligopgeslagen.Wezieneroptoe
datnietiedereenzomaartoegangheefttotdiegegevens.Detoegangisbeperkttotde
personendiebetrokkenzijnbijdebegeleidingvanjekind(zoalsdeklassenraad,hetCLB
enhetondersteuningsnetwerk). 
Omgoedtekunnenoptredenbijrisicosituaties,kunnenweuitzonderlijkookgegevensover
degezondheidstoestandvanjekindverwerken,maardatgebeurtenkelmetje
schriftelijketoestemming.Jekuntjetoestemmingaltijdintrekken. 
Wijbewarendegegevensvanjekindmaximaal1jaarnadatjekinddeschoolverlaten
heeft.Voorsommigegegevensisereenwettelijkebewaartermijnvastgestelddielanger
kanzijn. 
Inonzeprivacyverklaringvindjedezeinformatienogeensopeenrijtje.Jevindtde
privacyverklaringterugvia
https://docs.google.com/document/d/1zMwCl-N9pOha1dp8yFNUnSFumDiWieLIHsn9lX_Z
Jyo/edit?usp=sharing 
Welkeinfogevenwedoorbijveranderingvanschool? 
Wanneerjekindvanschoolverandert,zullenwijeenaantalgegevensoverde
onderwijsloopbaanvanjekinddoorgevenaandenieuweschool.Hetgaatomdeessentiële
gegevensdiedestudieresultatenenstudievoortgangvanjekindbevorderen,monitoren,
evaluerenenattesteren.Wedoendieoverdrachtenkelinhetbelangvanjekind. 
Alsouderkunjediegegevens–opjouwverzoek-inzien.Jekuntjetegendeoverdracht
vandegegevensverzetten,voorzoverderegelgevingdeoverdrachtnietverplichtstelt.
Alsjenietwildatwebepaaldegegevensdoorgeven,moetjeonsdatschriftelijkbinnende
10kalenderdagennadeinschrijvingvanjekindindeandereschoollatenweten.Wezijn
verplichtomaandenieuweschooltemeldenalsjekindeengemotiveerdverslagofeen
verslagheeft.Denieuweschoolkanditgemotiveerdverslagofverslagraadplegenvia
IRIS-CLBonline.Ingevalvaneenverslaggevenwedaarvanookeenkopieaandenieuwe
school. 
Gegevensdiegaanoverdeschendingvanleefregelsdoorjekindzijnnooittussenscholen
overdraagbaar. 
2.9.2

Makenenpublicerenvanbeeld-ofgeluidsopnames 

Wepublicerengeregeldbeeld-ofgeluidsopnamesvanleerlingeno
 ponzewebsite,inde
schoolkrant,onzeFacebookpagina,degeslotenFacebook-paginavandeklas(groep)... 
Metdieopnameswillenwegeïnteresseerdenopschoolendaarbuitenopeenleukemanier
informerenoveronzeactiviteiten.Depersonendiedeopnamesmaken,doendatsteeds
metrespectvoorwieopdiebeeldenstaat.Weletteneropdatdeopnamesniet
aanstootgevendzijn. 
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Bijhetbeginvandeschoolloopbaanvanjekindvragenwejouomtoestemmingvoorhet
makenenpublicerenvandiebeeld-ofgeluidsopnames.Jouwtoestemmingblijftin
principevoordeheleschoolloopbaanvanjekindgelden.Enkelindienwedebeeld–of
geluidsopnamesvooreenanderdoelgebruikendanweeerderaanjouhebbengevraagd,
vragenweopnieuwjetoestemming.Jekuntjetoestemmingaltijdintrekken.Jekunt
daarvoorcontactopnemenmetluc.alvoet@sbrt.be. 
Wewijzeneropdatdieprivacyregelsookvoorjouenjekindgelden.Volgensde
privacyregelgevingmagjebeeld-ofgeluidsopnameswaaropmedeleerlingen,
personeelsledenvandeschoolofanderepersonenherkenbaarzijn,nietpublicerenof
doorsturentenzijjedeuitdrukkelijketoestemminghebtvanallebetrokkenen. 
Opschoolmogenenkelpersoneelsledenofpersonendiedaarvooreenopdrachthebben
gekregen,bv.deschoolfotograaf,beeld-ofgeluidsopnamesmaken. 
2.9.3

Inzagein,toelichtingbijenkopievanbepaaldeinformatie 

Jekuntalsouderookzelfgegevensopvragendieweoverjekindbewaren.Jekuntinzage
krijgeninenuitlegbijdiegegevens.Jekuntfoutieve,onvolledigeofverouderdegegevens
latenverbeterenofverwijderen.Ookkunjeeen(digitale)kopievragen.Datkandoor
schriftelijkcontactoptenemenmetluc.alvoet@sbrt.be. Wekunnengeengegevens
doorgevenoveranderen,zoalsmedeleerlingen. 
Jekindheeftrechtopprivacy 
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3

Watverwachtenwevanjoualsouder? 

3.1

Engagementsverklaringtussenjouenonzeschool 



Oudershebbenhogeverwachtingenvandeschoolvoordeopleidingenopvoedingvanhun
kinderen.Onzeschoolzetzichelkedaginomditengagementwaartemaken,maarinruil
verwachtenweweljevollesteun.Daarommakenweinonderstaande
engagementsverklaringwederzijdseafspraken.Zowetenweduidelijkwatwevanelkaar
mogenverwachten.Dezeafsprakengeldenvoordeheleperiodedatjekindbijonsis
ingeschreven. 


Oudercontacten 


Alsouderbenjesamenmetonzeschoolpartnerindeopvoedingvanjekind.Hetisgoed
datjezichthebtopdewerkingvanonzeschool.Daarvoorplannenweeindaugustuseen
openklasmomentenbijhetbeginvanelkschooljaareenouderavondindeklasvanjekind.
Jekanerkennismakenmetdeleraarvanjekindenmetdemaniervanwerken. 



Wewillenjeopgeregeldetijdeninformerenoverdeevolutievanjekind.Datdoenwe
schriftelijkviahetagendaenderapporten. 

Erzijngeorganiseerdeoudercontactenvooralleoudersindecemberenjuni.Deze
oudercontactengaandoord
 igitaaloffysiek.Oudercontactenwordenopmeerdanééndag
georganiseerdzodatditnormaalvooriedereenzoumoetenlukken.Oudersvoorwiehet
echtnietlukt,kunneneengesprekaanvragenopeenandermoment. 



Alsjezichzorgenmaaktoverjekindofvragenhebtoverdeaanpakdankanjeopelk
momentzelfeengesprekaanvragenmetdeleraarvanjekind.Datdoejebestviamail
naardeklasleerkracht:v oornaam.familienaam@vbsdewijzer.be. 



Voorg
 escheidenoudersvragenweomonderlingaftesprekenomheto
 udercontactop
hetzelfdemomenttedoen.Ditisvoordeklasleerkrachtietseenvoudigermaarvooral
belangrijkomdatdeinfovandeleerkrachtonmiddellijkdebeidepartnersbereikt(minder
discussie). 


Aanwezigzijnopschoolenoptijdkomen  


Wevindendeaanwezigheidvanjekindopschoolheelbelangrijk.Weverwachtendatje
kindregelmatigenoptijdnaarschoolkomt.Deaanwezigheidvanjekindopschooldraagt
bijtoteensuccesvolleschoolloopbaanvanjekind. 
Weverwittigenjoualsdeafwezigheidvanjekindnietgewettigdis.Indiennodignemen
webegeleidendemaatregelen.Deaanwezigheidvanjekindopschoolheeftgevolgenvoor
hetverkrijgenenbehoudenvandekleuter-en/ofschooltoeslag(w
 ww.groeipakket.be),
voordetoelatingtothetlageronderwijsenvoorhetuitreikenvanhetgetuigschrift
basisonderwijs. 
Wemoetendeafwezighedenvanjekinddoorgevenaandeoverheid. 
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Wevragenomjekindoptijdnaarschooltebrengenendatzowelinhetkleuteronderwijs
alsinhetlageronderwijs. 
HetCLBwaarmeewesamenwerken,staatinvoordebegeleidingbijproblematische
afwezigheden.Diebegeleidingisverplicht.Alsjenietingaatopdiebegeleiding,melden
wedataandeoverheid. 
Jekuntsteedsbijonsterechtingevalvanproblemen.Wezullensamennaardemeest
geschikteaanpakzoeken. 


Individueleleerlingenbegeleiding 


Onzeschoolvoerteenbeleidopleerlingenbegeleiding.Dathoudtondermeerindatwe
gerichtdeevolutievanjekindvolgen.Datdoenwedoortewerkenmeteen
leerlingendossier.Sommigekinderenhebbenopbepaaldemomentennoodaangerichte
individuelebegeleiding.Anderekinderenhebbenvoortdurendnoodaanindividuelezorg. 
Alsjekindspecifiekeonderwijsbehoeftenheeft,meldjedataandedirecteur.Wegaan
dansamenmetjounawelkeaanpassingennodigenhaalbaarzijn.Wekunnenookzelf
aanpassingenvoorstellenopbasisvandevaststellingenindeloopvanhetschooljaar.Ook
dangaanwesteedseerstinoverlegmetjou.Welkemaatregelenaandeordezijn,hangtaf
vanwatjekindnodigheeftenwatwijalsschoolkunnenorganiseren.Wezijnverplichtom
redelijkeaanpassingentevoorzienalsjekinddaarnoodaanheeft.Jekuntditalsouder
nietweigeren.Wegaanwelmetjouinoverlegbekijkenhoeweditorganiseren.Daarbij
zullenweaangevenwatjevanonskuntverwachtenenwatwijvanjouverwachten.
Weliswaarverwachtenwedatjeingaatoponzevraagtotoverlegendatjedeafspraken
diewesamenmakenookopvolgtennaleeft. 


OnderwijstaalNederlands 


NietalleoudersvoedenhunkindopinhetNederlandsennietallekinderenstartenhun
schoolloopbaanmetdezelfdetaalvaardigheidNederlands. 
Onzeschoolvoerteentalenbeleid.Wijengagerenonsertoekinderenteondersteunenbij
hetlerenvanenhetlereninhetNederlands.Vanjouverwachtenwedatjepositiefstaat
tegenoverdeonderwijstaalentegenoverdeinitiatievendiewealsschoolnemenomde
taalontwikkelingvanonzeleerlingenteondersteunen(bv.taalintegratietrajectvoor
kinderendiedeonderwijstaalonvoldoendebeheersen).Wevragenookomkindereninde
vrijetijdtestimulerenbijhetlerenvanhetNederlands.Vraagonsgerustnaarinformatie
overplaatselijkeinitiatievendiejeengagementdaarbijkunnenhelpenondersteunen. 
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3.2

Ouderlijkgezag 


3.2.1

Neutraleenopenhoudingtegenoverbeideouders 

Webiedenalonzeleerlingeneenluisterendoor.Aankinderenvanwiedeoudersscheiden,
wildeschoolextrazorgenaandachtgeven. 
Deschoolisbijeenechtscheidinggeenbetrokkenpartij.Wijwillenookingeengeval
partijtrekkenvooréénvanbeideouders.Wijhopendatoudersdeechtscheidingszaak
buitendeschoolhouden.Beideouders,samenlevendofniet,staangezamenlijkinvoorde
opvoedingvanhunkinderen.Zolangergeenuitspraakvanderechteris,houdtdeschool
zichaandeafsprakengemaaktbijdeinschrijving.Iserweleenvonnisofarrest,danvolgt
deschooldeafsprakenzoalsopgelegddoorderechter. 
3.2.2

Afsprakenrondinformatiedoorstroom 

Wemakenafsprakenmetoudersdienietmeersamenleven,overdewijzevancommunicatie
eninformatiedoorstroming. 
Wijvragendatbeideoudershunmailadresdoorgevenaandeschoolzodatditadreskan
opgenomenwordenindeoudergroep.Allecorrespondentieverlooptviadezemailadressen
enbeideouderszijndangelijktijdiggeïnformeerd.Wegaanervanuitdatbeideouders
beschikkenovereeneigenmailadres.Bijproblemenbestviahetsecretariaat/directie
afsprekenhoedecommunicatiebestkanverlopen. 
Metdeapp“Questivoorouders”zorgenweervoordatbeideouderssteedsophetzelfde
momenthetrapportontvangen. 
Westrevenernaaromslechts1oudercontactperkindteorganiserenwaarbeideouders
aanwezigzijn.Indienditechtnietkanorganiserenwijeentweedeoudercontact. 
3.2.3

Co-schoolschapisnietmogelijk 

Omdeverbondenheidmetdeklasgroependecontinuïteitvanhetlerentegaranderen,
kanjekindtijdenshetschooljaarnietoptweeplaatsenschoollopen.Wijmoetende
inschrijvingvaneenleerlingweigerenalsoudershunkindtijdenshetschooljaar
afwisselendinverschillendescholenin-enuitschrijven. 


3.3

Schoolkosten 


3.3.1

Overzichtkosten-bijdragelijst 

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel
verplichtealsniet-verplichteuitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn
uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak jeergebruikvan,danmoetjeer
welvoorbetalen. 
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel
richtprijzen. Dat laatstebetekentdathetbedragdatjemoetbetalenindebuurtvande
richtprijszalliggen:hetkanietsmeerzijn,maarookietsminder. 
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Debijdragelijstwerdbesprokenopdeschoolraadendievindjeinbijlage. 
Ergeldteenmaximumfactuur€45voorhetkleuteronderwijsen€90voorhetlager
onderwijs.Wijspreidendemaximumfactuurover10maandenenrekenenelkemaand
€4,5(kleuter)/€9,00(lager) aan 



Voormeerdaagseuitstappengeldteenmaximumfactuur€450perkindvoordevolledige
duurvanhetlageronderwijs.Ookinhetschooljaardatdeextramurosdoorgaatspreiden
wedebetalingover10maanden(bedragwordtinhetbeginvanhetschooljaarbekend
gemaakt). 
Meerinfo:ziebijlage 


3.3.2 Wijzevanbetaling 
Deschoolopteertvoormaandelijkserekeningen.Derekeningenwordensteedsdigitaal
verstuurd.Enkelvooroudersdienietbeschikkenoverdigitalemiddelenwordtergezocht
naareenalternatief. 

Deleerkrachtenregistrerendagelijksdemaaltijden.Aandehandvandieregistratiewordt
deschoolrekeningopgemaakt. 
Derekeningenwordenbijvoorkeurgeïndviadomiciliëring.Overschrijvingkanook. 
BinnendevzwPoelbergOmmeland,waartoeonzeschoolbehoort,zijnafsprakengemaakt
ronddebetalingvandeschoolrekeningen. 
Volgendeprincipesstaanhierbijvoorop: 

● Ouderszijn,ongeachthunburgerlijkestaat,hoofdelijkgehoudentothetbetalen
vandeschoolrekening.Datbetekentdatwebeideouderskunnenaansprekenomde
volledigerekeningtebetalen.Wekunnendusnietingaanopeenvraagomde
schoolrekeningtesplitsen.Alsoudershetnieteenszijnoverhetbetalenvande
schoolrekening,bezorgenwejulliebeideneenidentiekeschoolrekening.Zolangdie
rekeningnietvolledigbetaaldis,blijvenbeideouderselkhetvolledigerestbedrag
verschuldigd,ongeachtdeafsprakendiezemetelkaargemaakthebben. 
● Beginelkemaandwordtderekeningvandevoorbijemaandpermaildoorgestuurd
(inuitzonderlijkegevallenwordtderekeningmetuwkindmeegegeven). 
● Erwordteenbetalingstermijnopderekeningvoorzienvan14dagen. 
● Indienderekeningniettijdigbetaaldis,wordtdeeersteherinneringdoorgestuurd
rondde15devandevolgendemaand. 
● Ookhierwordteenbetalingstermijnvan14dagenvoorzien. 
● Vanzodradeschoolrekeningenniettijdigvereffendworden,moeter
overgegaanwordentotgedwongeninvordering.Erwordendan
administratiekosteninrekeninggebrachtdiebepaaldwordenop
onderstaandebedragen: 
○ Vordering<€250,00:€12,50 
○ Vordering>€250,00:€25,00 
○ Vordering>€500,00:€50,00 
○ Vordering>€750,00:€100,00 
○ Vordering>€1.000,00:€125,00 

BIJEENFOUTOPDEREKENINGneemjebestcontactopmethetsecretariaatophet
nummer051633108ofpermail:k
 atrien.vanmaele@sbrt.be. 

VERANDERNOOITZELFEENFACTUURZONDERVOORAFGAANDCONTACTmethet
secretariaat. 
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VERMELDALTIJDDEGESTRUCTUREERDEMEDEDELINGDIEONDERAAN HET
OVERSCHRIJVINGSFORMULIERSTAAT(datiseenunieknummergekoppeldaanuwbetaling). 

BETAALELKEREKENINGAPART(telnooit2ofmeerrekeningensamenomin1keerte
betalen). 
DESECRETARIAATSMEDEWERKERSZULLENUDANKBAARZIJN. 

Oudersdiedriemaandennaelkaarhunrekeningviadomiciliëringnietbetalenzullenuit
hetbestandverwijderdworden.Vanafdevolgendemaandwordterdanmeteenklassieke
overschrijvinggewerkt. 

Alserbetalingsproblemenzijn,neemjebestcontactopmetluc.alvoet@sbrt.bezodater
eenregelinggetroffenkanworden. 
ErkanookcontactgenomenwordenmetDorienSchoonbaertvanhetSociaalHuis:
DorienSchoonbaert 
SociaalHuis 
DekenDarraslaan60 
8700Tielt 
051/409052 sociaalhuis@ocmwtielt.be 


3.3.3 Recupererenvankosten 
Wanneerjelaattijdighebtafgezegdvooreenschoolactiviteitofalsjekindopdatmoment
afwezigis,zullenwehetdeelvandekostenterugbetalendatnogterecupererenis.
Kostendiewealgemaakthadden,kunnenweopnemenindeschoolrekening. 

3.4

Participatie 


3.4.1

Schoolraad 

Deschoolraadiseenformeelparticipatieorgaan.Zebestaatuitvertegenwoordigersvan: 
●
●
●

ouders; 
personeel; 
delokalegemeenschap. 

Deschoolraadtelt,voorzoveralsmogelijk,eengelijkaantalvertegenwoordigersper
geleding.
Deschoolraadoverlegtmethetschoolbestuur.Zekanhetschoolbestuurookschriftelijk
adviseren.Deschoolraadhoudtjeopdehoogtevanhaarstandpuntenenactiviteitenen
zaljeinsommigegevallenookconsulteren. 
Deschoolraadwordtomde4jaaropnieuwsamengesteld. 
Deledenvandeouder-enpersoneelsgeledingwordendoormiddelvanrechtstreekse
verkiezingenaangeduidindiennodig(ziereglementschoolraad-secretariaat).Deleden
vandelokalegemeenschapwordenvervolgensgekozendoordetweevoornoemde
geledingen.
Ledenvandeschoolraadperiode2021-2025,schooljaar2021-2022:ziebijlage. 
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3.4.2

Ouderraad 

Deoprichtingvaneenouderraadisverplicht,wanneertenminstetienprocentvande
ouderseromvraagt,voorzoverditpercentagetenminstedrieoudersbetreft.De
ouderraadheefteeninformatierechtenadviesbevoegdheidtenaanzienvanhet
schoolbestuur. 
Deouderraadbepaaltzelfinhaarhuishoudelijkreglementopwelkewijzenieuweleden
kunnentoetredentijdensdelopendemandaatperiode. 



3.5

Gebruikvan(sociale)media/digitalecommunicatie 


Socialemedia 
Wijrespecterendeprivacyvanonzeleerlingen,oudersenpersoneelsledenop(sociale)
media. 
Neemjedeelaan(sociale)mediavandeschool,danverwachtenwedatjeiedersprivacy
respecteert.Ookverwachtenwedatjejehoudtaandegedragsregelsdiewijsamenmet
departicipatieorganenopschoolhebbenopgesteld. 
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Digitalecommunicatie 
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4

Watverwachtenwevanjekind? 

4.1

Leerplichtenafwezigheden 



Hetisbelangrijkdatkleuters(leerplichtigofniet)regelmatignaarschoolkomen.Hetisin
hetbelangvanjekindomhetelkedagnaarschooltesturen.Kinderendielessenen
activiteitenmissen,lopenmeerrisicoopachterstand.Zijwordenookmindergoed
opgenomenindeleerlingengroep. 
Deafwezigheidsgegevensvanjekindwordendoorgevenaandeoverheid.Kleutersdie
onvoldoendedagennaarschoolkomen,kunnenhunkleuter-en/ofschooltoeslagverliezen
enookdetoegangtothetlageronderwijsisafhankelijkvanhetaantaldagendatjekind
effectiefkleuteronderwijsvolgde. 
Weverwachtendanookdatjedeafwezigheidvanjekindonmiddellijkaanonsmeldt,
liefstvoor0
 9.00uur.Ookalsjeeensdooromstandighedenjekindnietoptijdkunt
brengen,laatjedatzosnelmogelijkweten.Jemeldtjedanaanbijd
 eleerkrachtvanje
kind.Komtjekindmeerderekerentelaatofisjekindalvaakafweziggeweest,dan
kunnenwesamennagaanhoewedeparticipatievanjekindkunnenverhogen. 
4.1.1

Jekindisnognietleerplichtiginhetkleuteronderwijs 

Leerlingenjongerdan5jaarkunnennietonwettigafwezigzijn.Zezijnnietonderworpen
aandeleerplicht. 
4.1.2

Jekindis5jaarenleerplichtiginhetkleuteronderwijs 

Voor5-jarigeleerlingeninhetkleuteronderwijsgeldteenleerplichtvanminstens290
halvedagenaanwezigheid.Wijkunnenbeslissenofeenafwezigheidvaneen5-jarige
kleuteraanvaardbaarisofniet.Alsdeafwezigheidaanvaardbaaris,danteltdiemeevoor
hetbereikenvande290halvedagenaanwezigheidinhetkadervandeleerplicht.Dat
geldtnietvoordetoelatingsvoorwaardentothetlageronderwijs! 
4.1.3

Jekindisvoltijdsleerplichtiginhetbasisonderwijs 

Voorleerlingeninhetlageronderwijs(ook5-jarigeleerlingendievervroegdzijningestapt)
envoor6-en7-jarigeleerlingeninhetkleuteronderwijsisdeleerplichtvoltijds.Zijzijn
altijdaanwezig,behalvebijgewettigdeafwezigheid. 
Gewettigdeafwezigheden 
Voorleerlingeninhetlageronderwijsenvoor6-en7-jarigeninhetkleuteronderwijs
geldenvolgendegewettigdeafwezigheden: 
●
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Wegensziekte 
o Isjekind4opeenvolgendekalenderdagenziek,zelfsalséénofmeervandie
dagengeenschooldagenzijn(bv.weekend),daniseenmedischattest
nodig. 
o Isjekind(minderdan)3opeenvolgendekalenderdagenziek,danvolstaat
eenbriefje(handtekening+datum)datjeonsbezorgt.Zo’nbriefjekunje
maar4keerperschooljaargebruiken.Eenmedischattestisnodigalsjeal4
keereenbriefjehebtgebruikt. 
o Isjekindchronischziek,neemdancontactopmetonsenhetCLB. 
o Consultaties(zoalsbijvoorbeeldeenbezoekaandetandarts)moetenzoveel
mogelijkbuitendeschoolurenplaatsvinden. 
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Verwittigonszovlugmogelijkenbezorghetmedischattestofhetbriefjeaand
 e
leerkrachtvanuwkind.WijnemencontactopmethetCLBbijtwijfelovereenmedisch
attest. 
●

Anderevanrechtswegegewettigdeafwezigheden 
Involgendesituatieskanjekindgewettigdafwezigzijn.Voordieafwezighedenis
geentoestemmingvandedirectienodig.Jeverwittigtdeschoolwelvooraf.Je
bezorgtookeenofficieeldocumentofeenverklaringdiedeafwezigheidstaaft. 
o

o
o
o
o
o

o

●

jekindwoontdebegrafenisofhethuwelijkbijvaneenpersoondieonder
hetzelfdedakwoontofvaneenbloed-ofaanverwant.Hetgaathierenkel
overdedagvandebegrafeniszelf.Wanneerhetbijwonenvandebegrafenis
eenafwezigheidvanmeerdanééndagvraagt,bv.omdatheteenbegrafenis
inhetbuitenlandis,danisvoordiebijkomendedagenaltijdeen
toestemmingvandedirectienodig. 
jekindwoonteenfamilieraadbij; 
jekindmoetverschijnenvoorderechtbank(bv.omgehoordteworden); 
bijeenmaatregeldiekadertindebijzonderejeugdzorgende
jeugdbescherming; 
deschoolisdoorovermachtnietbereikbaaroftoegankelijk; 
jekindvierteenfeestdagdiehoortbijzijngeloof: 
Islamitischefeesten:hetSuikerfeest(1dag)enhetOfferfeest(1
dag). 

Joodsefeesten:hetjoodsNieuwjaar(2dagen),deGroteVerzoendag
(1dag),hetLoofhuttenfeest(2dagen),hetSlotfeest(2laatste
dagen),deKleineVerzoendag(1dag),hetfeestvanEsther(1dag),
hetPaasfeest(4dagen),hetWekenfeest(2dagen); 

Orthodoxefeesten:Paasmaandag,HemelvaartenPinksterenvoorde
jarenwaarinhetorthodoxPaasfeestnietsamenvaltmethet
katholiekePaasfeest. 

!Dekatholiekefeestdagenzijnalvervatindewettelijkvastgelegde
schoolvakantiesenvrijedagen.Deprotestants-evangelischeen
anglicaansegodsdiensthebbengeenfeestdagendiedaarvan
afwijken. 

jekindneemtactiefdeelaansportievemanifestatiesvooreenindividuele
selectieoflidmaatschapvaneenverenigingalstopsportbelofte.De
afwezigheidkanmaximaal10eventueelgespreidehalveschooldagenper
schooljaarbedragen.Hetgaatnietoverhetbijwonenvaneentraining,maar
welhetkunnendeelnemenaanwedstrijden/tornooienofstageswaarvoorje
kind(alslidvaneenunisportfederatie)geselecteerdis.Deunisportfederatie
moeteendocumentafleverenwaaruitblijktdatjekindeffectief
geselecteerdisalstopsportbelofte.Datdocumentisgeldigvooréén
schooljaarenmoeteventueelelkschooljaaropnieuwverlengdworden. 

Afwezighedenwegenseenpreventieveschorsing,eentijdelijkeofdefinitieve
uitsluiting 
Deafwezigheidvanjekindwegenseenpreventieveschorsing,eentijdelijkeof
definitieveuitsluitingisgewettigd.Jekindwordtalsgewettigdafwezigbeschouwd,
ongeachtofjekindwelofnietdooronswordtopgevangen. 
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●

Afwezighedenwaarvoordetoestemmingvandedirectienodigis 
Somskanjekindomeenandereredenafwezigzijn.Jebespreektdatopvoorhand
metdedirectie.Voordieafwezighedeniseentoestemmingvandedirectienodig.
Somszijnerookextravoorwaardennodig.Hetgaatomeenafwezigheidwegens: 
●
●
●

●
●
●
●

persoonlijkeredenen; 
hetrouwenbijeenoverlijden; 
hetactiefdeelnemeninhetkadervaneenindividueleselectieof
lidmaatschapvaneenverenigingofcultureleen/ofsportievemanifestaties
(anderedande10halveschooldagenwaaroptopsportbeloftenrecht
hebben); 
school-externeinterventies; 
trainingenvoortopsportindesportentennis,zwemmenengymnastiek(voor
maximaal6 lestijdenperweek,verplaatsingeninbegrepen); 
Revalidatie/logopedietijdensdelestijden; 
hetvergezellenvanouderstijdenshunverplaatsingenalsbinnenschippers,
kermis-encircusexploitantenen-artiestenenwoonwagenbewoners(de
zogenaamde'trekperiodes'). 

Opgelet:Wijkunnengeentoestemminggevenomvroegeropvakantiete
vertrekkenoflateruitvakantieterugtekeren.Volgensdeleerplichtmoetjekind
naarschoolgaanvan1septembertotenmet30juni. 
4.1.4

Problematischeafwezigheden 

Alleafwezighedendienietvanrechtswegeofdoordeschoolzijngewettigd,zijnte
beschouwenalsproblematischeafwezigheden.Wijzullenjeonmiddellijkcontacterenbij
elkeproblematischeafwezigheidvanjekind. 
Vanaf5halvedagenproblematischeafwezighedencontacterenwijhetCLB.Samenwerken
wijronddebegeleidingvanjek
 ind.Wenodigenjeindatgevaluitvooreengesprek. 


4.2

Participatieleerlingenraad 



Elkjaarkrijgendeleerlingenvanhetlagerdekansomtoetetredentotdeleerlingenraad.
Devertegenwoordigersperklaswordenvolgensafspraakmetdeklasleerkrachtaangeduid.
Deleerlingenraadkomtéénmaalsamenpertrimester.MeesterPeterendedirectiezijn
telkensaanwezigenbrengenverslaguitvandebijeenkomst.  

Destemvanjekindtelt 
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4.3

Watmagenwatniet? 


4.3.1

Kleding 

Weverwachtenvandekinderennette,eenvoudigeenaangepastekledij. 
● DekinderenhebbenbesteenT-shirtvoorbehoudenvoordeturnles,eventueel
sportschoenenofgympjes.ErkaneenT-shirtvandeschoolaangekochtwordenvoor
desport-enturnlessen. 
● Deturnkledijwordtnooitonderdegewonekledijgedragen. 
● Hetzwemgeriefbestaatuit:badpak(meisjes)ofbikini,zwembroek(jongens),een
grotehanddoekomzichaftedrogeneneenkleinehanddoekomoptestaan.Dit
allessteektsamenineenzwemzak.
● Gelievealhetgerieftenaamtekenen. 
● Opelkeafdelingiseenplaatswaarverlorenvoorwerpenbijeengebrachtworden.
Opheteindevanelkschooljaarwordendenietopgehaaldekledingstukkenen
voorwerpenaaneenliefdadigheidsinstellinggeschonken. 
● Omactief,optimaalenveiligaanalleactiviteitentekunnendeelnemenwordter
nietsophethoofdgedragen. 


4.3.2



Persoonlijkebezittingen 

Wijverbiedenhetgebruikvaneigenmultimedia-apparatuurbinnenenbuitenhetgebouw.
Bijovertredingwordtdeoudersgevraagdomdieapparatuuroptehalenbijdedirecteur. 
Wapensenvoorwerpendiealswapenkunnengebruiktwordenzijnstriktverbodenop
school. 
Wijradenookafomjuwelentedragenopschool. 
Deschoolwijstelkeverantwoordelijkheidafbijdiefstalofverliesvanpersoonlijke
bezittingen. 
4.3.3

Gezondheidenmilieuopschool 

Iedereeniszichbewustdathetmilieuheelveelaandachtverdient.Zorgvoorhetmilieuis
ookzaakvanparticipatie.Directie,leerkrachten,oudersenkinderendenkensamenen
werkensamenhaalbarevoorstellenuitwaarmeeweonssteentjekunnenbijdragenvoor
eenbeterengezonder(leef)milieu. 

● Gebruikbrooddozenenherbruikbaredrankverpakkingen. 
● Wevragendeleerlingenomhunkoekenineendoosjemeetebrengen,maarbeter
nogishetomelkekeereenstukjefruitteeten. 
● Kauwgomensnoepisniettoegelaten. 
● EriseenwekelijkseFRUITDAGopdinsdagmaarwevragendatdekinderenminstens
1keerperdagtochfruitmeebrengennaarschool. 
● InAarselezorgtdeouderraadopvrijdagvooreenfruitaanbodtijdensdespeeltijd
van10.10u.(jehoeftdangeenkoekjemeetebrengen) 
● Weproberenbewustomtespringenmetpapier:b.v..recto-versokopiëren,
kladpapiergebruikenindeklas,verzendenvanbrievenviaelektronischeweg. 
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DeschoolisaangeslotenbijBebatenRecyca.Dithoudtindatwij,oud
ICT-materiaal,inkpatronen/tonersenlegebatterijenapartverzamelenvoor
recyclage.Ookouderskunnenditmateriaalopschoolgratisdeponeren.(Onze
schoolkrijgthiervoornogeenkleinevergoeding) 

Wewillenechterdeoudersnietteveel“verplichtingen”opleggen.Wevragenenkelmee
tewerkenaaneengezondeschool.Wezijnervanovertuigddat“eengezondegeestineen
gezondlichaam”hierdoorgestimuleerdwordt. 

●

4.3.4

Verjaardagen 
Verjaardagenvankinderenwordenklassikaalgevierdofvolgensafspraakmetde
klasleerkracht. 

Uitgebreideverjaardagstraktatenwordenniettoegestaanenwordenbeter
vervangendooreenstukfruitofeenkoek. 

Inveelklasseniseenklasgeschenkje(inafspraakmetdeklaslkr)zekerookeen
zinvolleoptie. 


4.3.5

Stilteenstiptheid 


Deeersteweekvanseptemberwordenmetdekindereneenaantalafspraken
gemaakt.G
 oedeafsprakenmakengoedevrienden. 

Wietelaatopschoolaankomt,verliestnietalleenzelflessen,maarstoortookde
andereleerlingen.Hettelaatkomenopschoolmoetdaaromsteedsbijdeklaslkr
verantwoordworden.

Bijhet beltekenopheteindevandespeeltijd(10.25u/13.10u/15.00u)maken
dekinderengeenklasrijmaarmogenzeonmiddellijkrustignaarhuneigenklas
gaan.Eristoezichtindetraphal! 
‘sMorgenswordenerwelnogklasrijengemaakt engaandeklassenondertoezicht
naarhunklas. 
4.3.6

Gedrag 

Wehelpenallenmeeomdooronzefijnehoudingopschool,opstraatenoveralwaarwein
klasverbandkomen,bijtedragentoteenaangenaamleefklimaat. 
● Wesluitenniemanduitbijhetspel.Iedereenhoorterbij. 
● Wesprekenelkaaraanmetdevoornaam. 
● Respectvoor IEDEREEN:zowelinwoordenalsindaden. 
● Wesprekendeleerkrachtenaanineenbeleefdetaal. 
● Hettaalgebruiktegenoverrefterpersoneelishetzelfdealstegenoverde
leerkrachten. 


4.3.7

Eerbiedvoormateriaal 

Dekinderenmogenalleleerboeken,schriftenenanderematerialengratisgebruikenzowel
opschoolalsthuis.Zoweloudersalskinderenengagerenzichomzorgzaamomtegaan
methetschoolmateriaal. Steltdeschoolvastdathetmateriaalopzettelijkwordt
beschadigdofveelvuldigverlorengaat,dankandeschooldegemaaktekostenvoor
aankoopvannieuwmateriaalaanrekenenaandeouders. 
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4.4

Herstel-ensanctioneringsbeleid 



Kinderenmakennuendanfouten.Datiseigenaanhetgroeiprocesvanelkkind.Kinderen
kunnenlerenuitdefoutendiezemaken.Onzeschoolwilhieropinzettendoordialoogen
herstelallekansentegeven.Inoverlegmetdebetrokkenengaanweopzoeknaareen
gepastemaatregelofeenmogelijkeoplossing.Opdiemanierkunnenkinderenmeede
verantwoordelijkheidnemenomeenoplossingtezoekenvoorhetconflictofomhunfout
goedtemaken.Hiermeesluitenwealsschooltuchtmaatregelennietuit.Hetbetekentwel
datweheelbewustervoorkiezenominbepaaldegevalleneentuchtmaatregelopte
leggen. 

4.4.1

Gedragsregelsenafsprakenrondpesten 

Pestenwordtoponzeschoolnietgetolereerd.Wanneerpestgedragwordtvastgesteldgaat
deschoolalsvolgttewerk: 
ZiehetVerdraagzaamheidsplanopdewebsitevandeschool:w
 ww.poelbergommeland.be. 


Jekindheeftrechtopeenveiligeomgeving 

4.4.2

Begeleidendemaatregelen 

Wanneerjekinddegoedewerkingvandeschoolofhetlesverloophindert,kunnenwein
overlegmetjekindeneventueelmetjoueenbegeleidendemaatregelbepalen.Deschool
wildaarmeejekindhelpentotgewenstgedragtekomen. 
Eenbegeleidendemaatregelkanzijn: 
●
●
●
●

eengesprekmetdezorgcoördinator; 
eentime-out; 
naardetime-outruimtegaan.Zokanjekindeventotrustkomenofnadenkenover
waterisgebeurd.Achterafwordtdatkortmetjekindbesproken; 
eenbegeleidingsplan.Hierinleggenwesamenmetjouenjekindeenaantal
afsprakenvastwaaropjekindzichmeerzalfocussen.Jekindkrijgtdekansomzelf
afsprakenvoortestellenwaarhetdanmeeverantwoordelijkvooris.Deafspraken
uithetbegeleidingsplanwordensamenmetjekindopgevolgd. 

Herstel 
Vanuiteencultuurvanverbondenheidwildeschoolbijeenconflictopdeeersteplaats
inzettenopherstel.Wenodigendebetrokkenenuitomnatedenkenoverwateris
gebeurdenomhierovermetelkaaringesprektegaan. 
Eenherstelgerichtemaatregelkanzijn: 
●
●
●
●
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eenherstelgesprektussendebetrokkenen; 
eenherstelcirkelophetniveauvandeleerlingengroep(pro-actievecirkel); 
eenbemiddelingsgesprek; 
eenherstelgerichtgroepsoverleg(HERGO). 
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HERGOiseengesprektussendebetrokkenleerlingen,inhetbijzijnvanbijvoorbeeld
oudersofvertrouwensfiguren,onderleidingvaneenonafhankelijkpersoon.Tijdensdit
groepsoverlegzoektiedereensamennaareenoplossingvoorwatzichheeftvoorgedaan.
Dedirecteurkaneentuchtprocedureuitstellenomditgroepsoverlegtelatenplaatsvinden.
Dedirecteurbrengtjedanperbriefopdehoogte. 

4.4.3

Ordemaatregelen 

Wanneerjekinddegoedewerkingvandeschoolhindertofhetlesverloopstoort,kandoor
elkpersoneelslidvandeschooleenordemaatregelgenomenworden.Tijdenseen
ordemaatregelblijftjekindopschoolaanwezig. 
Eenordemaatregelkanonderanderezijn: 
●
●
●
●

eenverwittigingindeagenda; 
eenstrafwerk; 
eenspecifiekeopdracht; 
eentijdelijkeverwijderinguitdelesmetaanmeldingbijdedirecteur. 

Tegeneenordemaatregelisergeenberoepmogelijk. 


4.4.4

Tuchtmaatregelen 

Letop:wanneerwesprekenoverdirectie,hebbenwehetoverdedirecteurofzijn
afgevaardigde. 
Wanneerhetgedragvanjekinddegoedewerkingvandeschoolernstigverstoortofde
veiligheidenintegriteitvanzichzelf,medeleerlingen,personeelsledenofanderen
belemmert,dankandedirectieeentuchtmaatregelnemen.Eentuchtmaatregelkanenkel
toegepastwordenopeenleerlinginhetlageronderwijs. 
Mogelijketuchtmaatregelenzijn: 
●
●

eentijdelijkeuitsluitingvanminimaaléénschooldagenmaximaal15
opeenvolgendeschooldagen; 
eendefinitieveuitsluiting. 

Preventieveschorsingalsbewarendemaatregel 
Inuitzonderlijkesituatieskandedirectieinhetkadervaneentuchtprocedurebeslissen
omjekindpreventiefteschorsen.Diebewarendemaatregeldientomdeleefregelste
handhavenénomtekunnennagaanofeentuchtsanctieaangewezenis. 
Debeslissingtotpreventieveschorsingwordtschriftelijkengemotiveerdaanjou
meegedeeld.Dedirectiebevestigtdiebeslissingindebriefwaarmeedetuchtprocedure
wordtopgestart.Depreventieveschorsingkanonmiddellijkingaanenduurtinprincipe
nietlangerdan5opeenvolgendeschooldagen.Uitzonderlijkkandieperiodeeenmaligmet
5opeenvolgendeschooldagenverlengdworden,alsdoorexternefactorenhet
tuchtonderzoeknietbinnendieeersteperiodekanwordenafgerond.Dedirectiemotiveert
diebeslissing. 
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Proceduretottijdelijkeendefinitieveuitsluiting 
Letop:wanneerweinditpuntsprekenover‘dagen’,bedoelenwetelkensalledagen
(zaterdagen,zondagen,wettelijkefeestdagenen11julinietmeegerekend). 
Bijhetnemenvaneenbeslissingtottijdelijkeofdefinitieveuitsluitingwordtd
 evolgende
proceduregevolgd: 
1
2

3
4

Dedirectiewinthetadviesvandeklassenraadinenstelteentuchtdossiersamen.Bij
eendefinitieveuitsluitingwordtdeklassenraaduitgebreidmeteenvertegenwoordiger
vanhetCLBdieeenadviserendestemheeft. 
Jijenjekindwordenperaangetekendebriefuitgenodigdvooreengesprekmetde
directie.Jekuntwordenbijgestaandooreenvertrouwenspersoon.Eenpersoneelslid
vandeschoolofvanhetCLBkanbijeentuchtprocedurenietoptredenals
vertrouwenspersoon.Hetgesprekzelfvindttenvroegsteplaatsopde4dedagna
verzendingvandebrief. 
Voorafgaandaanhetgesprekhebbenjij,jekindeneventueeljullie
vertrouwenspersoonhetrechtomhettuchtdossier,metinbegripvanhetadviesvande
klassenraad,intekijken. 
Nahetgesprekbrengtdedirectiejoubinneneentermijnvan5dagenmeteen
aangetekendebriefopdehoogtevanzijnbeslissing.Indiebriefstaateenmotivering
vandebeslissingendeingangsdatumvandetuchtmaatregel.Bijeendefinitieve
uitsluitingvermeldtdebeslissingdeberoepsmogelijkheden. 

BijeendefinitieveuitsluitingzoekenwesamenmethetCLBnaareennieuweschool.Alsje
geeninspanningendoetomjekindineenandereschoolinteschrijven,krijgtde
definitieveuitsluitingeffectiefuitwerkingna1maand(vakantiedagennietmeegerekend).
Jijmoeterdanoptoeziendatjekindaandeleerplichtvoldoet.Wijkunnende
inschrijvingvanjekindweigerenalsjekindhethuidige,hetvorigeofhetdaaraan
voorafgaandeschooljaardefinitiefwerduitgeslotenoponzeschool. 
Opvangopschoolbijpreventieveschorsingen(tijdelijkeendefinitieve)uitsluiting. 
Wanneerjekindtijdenseentuchtprocedurepreventiefgeschorstwordtofnade
tuchtproceduretijdelijkwordtuitgesloten,isjekindinprincipeopschoolaanwezig,maar
neemthetgeendeelaandelessenofactiviteitenvanzijnleerlingengroep.Dedirectiekan
beslissendatdeopvangvanjekindniethaalbaarisvooronzeschool.Diebeslissing
motiverenwedanschriftelijkaanjou. 
Bijeendefinitieveuitsluitinghebje1maanddetijdomjekindineenandereschoolinte
schrijven.Inafwachtingvandeinschrijvingisjekindinprincipeopschoolaanwezig,maar
neemthetgeendeelaandeactiviteitenvanzijnleerlingengroep.Dedirectiekanbeslissen
datdeopvangvanjekindniethaalbaarisvooronzeschool.Diebeslissingmotiverenwe
danschriftelijkaanjou. 
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4.5

Betwistingen 


4.5.1

Beroepsproceduredefinitieveuitsluiting 

Letop:wanneerweinditpuntsprekenover‘dagen’,bedoelenwetelkensalledagen
(zaterdagen,zondagen,wettelijkefeestdagenen11julinietmeegerekend). 
Jekunttegendebeslissingtotdefinitieveuitsluitingberoepaantekenen.Deprocedure
gaatalsvolgt: 
1

Jedientmeteenaangetekendebriefberoepinbijdevoorzittervanhetschoolbestuur: 
Voorzitter:CelineD'Huyvetter 
Adres:VZWPoelbergOmmeland,Ontvangerstraat9,8700TIELT 
e-mail:c eline.dhuyvetter@sbrt.be 

of 
Wanneerdeschoolopenis,kanjehetberoepbijhetschoolbestuuropschoolpersoonlijk
afgeven.Jekrijgtdaneenbewijsvanontvangstdataantoontopwelkedatumjehethebt
ingediend.Deschoolgeefthetberoepdaarnadooraanhetschoolbestuur. 
Deaangetekendebriefmoettenlaatsteverstuurdwordenopde5dedagnadatde
beslissingvandedefinitieveuitsluitingvanjekindwerdontvangen.Erisduseentermijn
van5dagen.Deaangetekendebriefmethetberichtvandedefinitieveuitsluitingwordt
geachtde3dedagnaverzendingtezijnontvangen.Depoststempelgeldtalsbewijs,zowel
voordeverzendingalsvoordeontvangst.Datgeldtookalsjeervoorkiestomhetberoep
persoonlijkaftegevenopschool. 
Letop:alshetberoeptelaatwordtverstuurdofafgegeven,zaldeberoepscommissiehet
beroepalsonontvankelijkmoetenafwijzen.Datbetekentdatzehetberoepniet
inhoudelijkzalkunnenbehandelen. 
Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 
● hetberoepisgedateerdenondertekend; 
●

Hetberoepisofwelperaangetekendebriefverstuurd,ofwelopschoolafgegeven(met
bewijsvanontvangst). 

Letop:alshetberoepnietaandevoorwaardenvoldoet,zaldeberoepscommissiehet
beroepalsonontvankelijkmoetenafwijzen.Datbetekentdatzehetberoepniet
inhoudelijkzalkunnenbehandelen. 
Weverwachtenookdathetberoepderedenenaangeeftwaaromdedefinitieve
uitsluitingbetwistwordt.Daarbijkunnenovertuigingsstukkentoegevoegdworden. 
2

Wanneerhetschoolbestuureenberoepontvangt,zalhetschoolbestuurofzijn
afgevaardigdeeenberoepscommissiesamenstellen.Indeberoepscommissiezitten
zowelpersonendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijnalspersonendie
datnietzijn.Hetgaatomeenonafhankelijkecommissiediejeklachtgrondig
onderzoekt.Depersoondiededefinitieveuitsluitingheeftuitgesproken,maaktnooit
deeluitvandeberoepscommissie,maarwordtwelgehoord. 

3

Deberoepscommissienodigtjouenjekinduitvooreengesprek.Jekuntjedaarbij
latenbijstaandooreenvertrouwenspersoon.Indebriefmetdeuitnodigingstaatwie
deledenvandeberoepscommissiezijn.Desamenstellingblijftongewijzigdtijdensde
50

SchoolreglementdeWijzer

ondernemingsnummer:0416806624



2021-2022 



verdereprocedure,tenzijhetdoorziekte,overmachtofonverenigbaarheid
noodzakelijkzouzijnomeenplaatsvervangeraanteduiden. 
Vóórdezittingkunjehettuchtdossieropnieuwinkijken. 
Hetgesprekgebeurttenlaatste10dagennadathetschoolbestuurhetberoepheeft
ontvangen.Hetisenkelmogelijkomeengesprekteverzettenbijgewettigderedenof
overmacht.Deschoolvakantiesschortendetermijnvan10dagenop.Datbetekentdat
schoolvakantiesnietmeetellenbijhetberekenenvandetermijn.Dezittingvande
beroepscommissiekanweltijdenseenschoolvakantieplaatsvinden. 
4

Deberoepscommissiestreeftinhaarzittingnaareenconsensus.Wanneerhettochtot
eenstemmingkomt,heeftdegroepvanpersonendieaandeschoolofhet
schoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsdegroepvanpersonendiedat
nietzijn.Devoorzitterisnietverbondenaandeschoolofhetschoolbestuur.Wanneer
erbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag.

5

Deberoepscommissiezalofwelhetberoepalsonontvankelijkafwijzenofwelde
definitieveuitsluitingbevestigenofvernietigen.Devoorzittervandeberoepscommissie
deeltdegemotiveerdebeslissingbinneneentermijnvan5dagenmeteen
aangetekendebriefmee.Debeslissingisbindendvoorallepartijen. 

Hetberoepschortdeuitvoeringvandebeslissingtotdefinitieveuitsluitingnietop.Dat
betekentdatooktijdensdeberoepsproceduredetuchtmaatregelvankrachtblijft. 

4.5.2

Beroepsprocedureniet-uitreikengetuigschriftbasisonderwijs 

Indienjenietakkoordgaatmethetniet-toekennenvanhetgetuigschriftbasisonderwijs,
kunjeberoepinstellen.Deberoepsprocedurelichtenwehierondertoe. 
Wanneerweinditpuntsprekenover‘dagen’,bedoelenwetelkensalledagen
(zaterdagen,zondagen,wettelijkefeestdagenen11julinietmeegerekend). 
● Wanneerwesprekenoverdirectie,hebbenwehetoverdedirecteurofzijn
afgevaardigde. 
Jevraagtbinnen3dagennaontvangstvandebeslissingtothetnietuitreikenvanhet
getuigschriftbasisonderwijs,eeno
 verlegaanbijdedirectie.Datgesprekisniet
hetzelfdealshetoudercontact.JemoetdatgesprekschriftelijkaanvragenJekrijgt
eenuitnodigingdiedeafspraakbevestigt.Letop:alshetgespreknahetverstrijken
vandetermijnwordtaangevraagd,kunnenwenietmeeropdievraagingaan. 
●

1

2

Datverplichtoverlegmetdedirectievindtplaatstenlaatstede6dedagnadedag
waaropjedebeslissinghebtontvangendathetgetuigschriftnietwordtuitgereiktaan
jekind.Tijdensdatgesprekkrijgjedekansomjebezwarenteuiten.Dedirectie
verduidelijktviahetdossiervanjekindopbasisvanwelkegegevensdeklassenraad
zijnbeslissingheeftgenomen.Wemakeneenverslagvandatoverleg. 

3

Dedirectiedeelthetresultaatvandatoverlegmeteenaangetekendebriefaanje
mee.Erzijntweemogelijkheden: 
- Dedirectievindtdatjeargumentengeennieuwebijeenkomstvandeklassenraad
rechtvaardigen; 
- Dedirectievindtdatjeargumentenhetoverwegenwaardzijn.Indatgevalroept
zedeklassenraadzosnelmogelijksamenomdebetwistebeslissingopnieuwte
overwegen.Jeontvangtperaangetekendebriefhetresultaatvandievergadering. 
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4

Alsjehetnieteensbentmetdebeslissingvandedirectieofdebeslissingvande
nieuweklassenraad,dankunjeb
 eroepindienenbijdevoorzittervanhet
schoolbestuur.Datkanviaaangetekendebrief: 
Voorzitter:CelineD'Huyvetter 
Adres:VZWPoelbergOmmeland,Ontvangerstraat9,8700TIELT 
e-mail:c eline.dhuyvetter@sbrt.be 
of 
Wanneerdeschoolopenis,kunjehetberoepbijhetschoolbestuuropschoolpersoonlijk
afgeven.Jekrijgtdaneenbewijsvanontvangstdataantoontopwelkedatumjehethebt
ingediend.Wijgevenhetberoepdaarnadooraanhetschoolbestuur. 

5

Jehebtdaarvooreentermijnvan3dagen.Diebeginttelopendedagnadatjede
aangetekendebriefvandeschoolontvangt.Deaangetekendebriefmetéénvande
tweemogelijkebeslissingen(ziepunt3)wordtgeachtde3dedagnaverzendingtezijn
ontvangen.Depoststempelgeldtalsbewijs,zowelvoordeverzendingalsvoorde
ontvangst.Datgeldtookalsjeervoorkiestomhetberoeppersoonlijkaftegevenop
school. 

Letop:alshetberoeptelaatverstuurdofafgegeven,zaldeberoepscommissiehetberoep
alsonontvankelijkmoetenafwijzen.Datbetekentdatzehetberoepnietinhoudelijkzal
kunnenbehandelen. 
Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 
●
●

hetberoepisgedateerdenondertekend; 
Hetberoepisofwelperaangetekendebriefverstuurd,ofwelopschoolafgegeven
(metbewijsvanontvangst). 

Letop:alshetberoepnietaandevoorwaardenvoldoet,zaldeberoepscommissiehet
beroepalsonontvankelijkmoetenafwijzen.Datbetekentdatzehetberoepniet
inhoudelijkzalkunnenbehandelen. 
Weverwachtenookdathetberoepderedenenaangeeftwaaromhetnietuitreikenvan
hetgetuigschriftbasisonderwijsbetwistwordt.Daarbijkunnenovertuigingsstukken
toegevoegdworden. 
6

Wanneerhetschoolbestuureenberoepontvangt,zalhetschoolbestuurofzijn
afgevaardigdeeenberoepscommissiesamenstellen.Indeberoepscommissiezitten
zowelpersonendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijn,alspersonendie
datnietzijn.Hetgaatomeenonafhankelijkecommissiediejeklachtgrondigzal
onderzoeken. 

7

Deberoepscommissiezaljouenjekinduitnodigenvooreengesprek.Jekuntjedaarbij
latenbijstaandooreenvertrouwenspersoon.Hetisenkelmogelijkomeengesprekte
verzettenbijgewettigderedenofovermacht.Indebriefmetdeuitnodigingstaatwie
deledenvandeberoepscommissiezijn.Dezesamenstellingblijftongewijzigdtijdens
deverdereprocedure,tenzijhetdoorziekte,overmachtofonverenigbaarheid
noodzakelijkzouzijnomeenplaatsvervangeraanteduiden. 

8

Deberoepscommissiestreeftinzijnzittingnaareenconsensus.Wanneerhettochtot
eenstemmingkomt,heeftdegroepvanpersonendieaandeschoolofhet
schoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsdegroepvanpersonendiedat
nietzijn.Devoorzitterisnietverbondenaandeschoolofhetschoolbestuur.Wanneer
erbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag.
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9

Deberoepscommissiezalhetberoepalsonontvankelijkafwijzen,debetwistebeslissing
bevestigenofhetgetuigschriftbasisonderwijstoekennen.Hetresultaatvanhetberoep
wordtuiterlijkop15septemberviaeenaangetekendebriefdoordevoorzittervande
beroepscommissieaanjouterkennisgebracht. 


4.6

Klachten 


4.6.1

Klachtencommissie 

Wanneerjeontevredenbentmetbeslissingen,handelingenofgedragingenvanons
schoolbestuurofzijnpersoneelsleden,ofmethetontbrekenvanbepaaldebeslissingenof
handelingen,dankunjecontactopnemenmetd
 edirecteurofdevoorzittervanhet
schoolbestuur. 
Samenmetjouzoekenwedannaareenoplossing.Alsdatwenselijkis,kunnenwein
onderlingoverlegeenberoepdoenopeenprofessioneleconflictbemiddelaaromvia
bemiddelingtoteenoplossingtekomen. 
Alsdieinformelebehandelingniettoteenoplossingleidt,dankunjejeklachtineen
volgendefasevoorleggenaandeKlachtencommissie.DiecommissievanKatholiek
OnderwijsVlaanderenbehandeltklachtenvanleerlingenenoudersovergedragingenen
beslissingendanwelhetnalatenvangedragingenenhetnietnemenvanbeslissingen
van/doorhunschoolbestuur.Voorhetindienenvaneenklachtmoetjeeenbriefsturen
naarhetsecretariaatvandeKlachtencommissie.Hetcorrespondentieadresis: 
KlachtencommissieKatholiekOnderwijsVlaanderen 
t.a.v.devoorzittervandeKlachtencommissie 
Guimardstraat1 
1040Brussel 

Jekuntjeklachtookindienenpere-mail(k
 lachten@katholiekonderwijs.vlaanderen)ofvia
hetcontactformulieropdewebsitevandeKlachtencommissie
(pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling). 
Decommissiezaldeklachtenkelinhoudelijkbehandelenalszeontvankelijkis.Datwil
zeggenalszeaandevolgendevoorwaardenvoldoet: 
●

●

●
●
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Deklachtmoetbinnendebevoegdheidvande
Klachtencommissievallen.Devolgendezakenvallen
nietonderhaarbevoegdheid: 
klachtenoverfeitendiehetvoorwerpuitmakenvaneengerechtelijkeprocedure
(bv.eenmisdrijf); 
klachtendiebetrekkinghebbenophetalgemeenbeleidvandeoverheidofopde
geldendedecreten,besluiten,ministeriëleomzendbrievenofreglementen; 
klachtendieuitsluitendbetrekkinghebbenopdedoorhetschoolbestuuraldanniet
genomenmaatregeleninhetkadervanzijnontslag-,evaluatie-,of
tuchtbevoegdheidt.a.v.personeelsleden; 
klachtenwaarvooraleenspecifiekeregelingen/ofbehandelendeinstantiebestaat
(bv.overinschrijvingen,debijdrageregeling,dedefinitieveuitsluiting,een
evaluatiebeslissing,…). 
●

o
o
o
o

HetverloopvandeprocedurebijdeKlachtencommissievindjeinhethuishoudelijk
reglement. 
DeKlachtencommissiekaneenklachtenkelbeoordelen.Zijkanhetschoolbestuureen
adviesbezorgen,maargeenbindendebeslissingennemen.Deuitkomstvande
klachtenregelingheeftdanookgeenjuridischeffect.Deeindverantwoordelijkheidligt
steedsbijhetschoolbestuur.TegeneenadviesvandeKlachtencommissiekannietin
beroepwordengegaan. 
Bijeenklachtverwachtenwevanallebetrokkenendenodigediscretieensereniteit. 
4.6.2

Commissieinzakeleerlingenrechten 

Bijeenniet-gerealiseerdeofontbondeninschrijvingvaneenkindkunjeklachtindienen
bijdeCommissieinzakeLeerlingenrechten
(www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten). 
4.6.3

Commissieinzakezorgvuldigbestuur 

Klachtendiegaanoverdeprincipesvanzorgvuldigbestuurkunnenwordeningediendbijde
CommissieinzakeZorgvuldigbestuur(w
 ww.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur).
Zorgvuldigbestuurbetekentdatscholenzichindedagelijksewerkingaaneenaantal
principesmoetenhouden(onderanderekosteloosheid,eerlijkeconcurrentie,verbodop
politiekeactiviteiten,handelsactiviteiten,reclameensponsoring). 
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5.

Bijlagen 





BIJLAGE1

LEDENRAADVANBESTUURPOELBERGOMMELAND 



BIJLAGE2

VAKANTIESENVRIJEDAGEN 



BIJLAGE3

LEDENVANDESCHOOLRAAD 



BIJLAGE4

BIJDRAGEREGELING 



BIJLAGE5

DEFINITIES 











55

SchoolreglementdeWijzer

ondernemingsnummer:0416806624



2021-2022 



LEDENRAADVANBESTUURPOELBERGOMMELAND 

BIJLAGE1

Voorzitter:

e-mail:




CelineD'Huyvetter 

 

c
 eline.dhuyvetter@sbrt.be 

KristofDeBruyne 




BettyDeMûelenaere 



M-ChristineVanbeylen 



MietVanCrombrugge 



RiaWallyn 



Marie-AngeBommerez 
TonyBerteloot 
GreetVanBetsbrugge 
WillyVanHoucke 
SofieVanHoecke 
HedwigVanWassenhove 
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BIJLAGE2

VAKANTIESENVRIJEDAGEN 

Hetschooljaarstartopwoensdag1september2021. 

Devrijedagenvanheteerstetrimester: 

Vrijdag1oktober2021 (pedagogischestudiedag) 
Herfstvakantievan30oktober2021totenmet7november2021 
Donderdag11november2021 
Vrijdag12november2021 
Vrijdag24december2021:namiddag 
Kerstvakantievan25december2021totenmet9januari2022 

Devrijedagenvanhettweedetrimester: 

Vrijdag11februari2022 (pedagogischestudiedag) 
Krokusvakantievan26februari2022totenmet6maart2022 
Paasvakantievan2april2022totenmet18april2022 

Devrijedagenvanhetderdetrimester: 

Maandag2mei2022 
Donderdag26mei2022 (Hemelvaart) 
Vrijdag27mei2022 
Maandag6juni2022
(Pinkstermaandag) 

Hetschooljaareindigtopdonderdag30juni2022om11.40uur. 

EerstecommunieenH.Vormsel 

Eerstecommunie(uitgestelddoorcorona):

Aarsele
zondag10oktober2021om10.30u 
Kanegem
zondag17oktober2021om10u 

HeiligVormsel(uitgestelddoorcorona): 

Aarsele
zaterdag2oktober2021om15u 
Kanegem
zondag19september2021om10u 

HeiligVormsel2022 

Aarsele
zaterdag23april2022om15u 
Kanegem
zondag24april2022om10u

EersteCommunie2022 

Aarsele
donderdag26mei2022om10.30u(Hemelvaart) 
Kanegem
zondag5juni2022om10u(Pinksteren) 
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BIJLAGE3

LEDENVANDESCHOOLRAAD 



Periode01/04/2021–31/03/2025 



Voordeouders:

VANDAELEEveline 
VANHOUTTEGHEMEve


Voorhetpersoneel:



DEROUSTSonja 
DEGRAEREls 





Voordelokalegemeenschap:

TACKR
 oos 
VANDENBROUCKENadine 
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BIJLAGE4

BIJDRAGEREGELING 


Ditzijnderichtprijzenvoorhetschooljaar2021-2022. 
Prijsveranderingenzijnsteedsmogelijk. Ookhetaanbodinactiviteitenkannogwijzigen. 
In elk geval kan de totaalprijs voor de verplichte activiteiten(s cherpemaximumfactuur)
nietmeerbedragendanhetbedragvandescherpemaximumfactuur.Indiendezebedragen
wordenoverschredendooreenmeeraanbodvanverplichteactiviteiten,wordtdekostprijs
vandezebijkomendeverplichteactiviteitenbetaalddoordeschool. 


Descherpemaximumfactuurbedraagt: 


Geïndexeerdbedrag 
Kleuter   45euro
Lager  

90euro


Afrekening: 

Maandelijkszalereenvastbedragwordenaangerekend: 
Kleuter
€4.5 
Lager
€9.0 

Opheteindevanhetschooljaarligteendetailoverzichtterinzage. 

De prijs van meerdaagseactiviteiten(m
 inderscherpemaximumfactuur)bedraagtvoorde
duur van het lager onderwijs (zes schooljaren )maximum €450. Voor de duur van het
kleuteronderwijs zijn de meerdaagse activiteiten gratis. Indien deze bedragen worden
overschreden door een meer-aanbod van meerdaagseactiviteiten,wordtdekostprijsvan
dezebijkomendemeerdaagseactiviteitenbetaalddoordeschool. 




Materialenvrijdoordeschoolterbeschikkinggesteld: 



bewegingsmateriaal,constructiemateriaal,handboeken,schriften,werkboekenen
–blaadjes,fotokopieën,software,ICT-materiaal,informatiebronnen,kinderliteratuur,
knutselmateriaal,leer-enontwikkelingsmateriaal,meetmateriaal,multimediamateriaal,
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muziekinstrumenten,planningsmateriaal,schrijfgerief,tekengerief,atlas,globe,kaarten,
kompas,passer,tweetaligealfabetischewoordenlijst,zakrekenmachine… 



 Somsvraagtdeklasleerkrachtnogenkelezakenaantekopen.Dezeaankopen 
z ijnvrijblijvend.Omdatkinderengraaginhunbankjeofschooltaswat 
persoonlijkmateriaalhebben,isditooktoegelaten. 







Verplichteactiviteiten(scherpemaximumfactuur)-richtprijzen 

Ditzijnrichtprijzenvoorhetschooljaar2019-2020gebaseerdopdeprijzenvanhet
schooljaar2020-2021.Prijsveranderingenzijnsteedsmogelijk.Ookhetaanbodkannog
wijzigen. 

1.1.1 Kleuteronderwijs: -theatervoorstelling
€5.00( afhankelijkvandeinkomprijs) 
-dagvanhetbos
€10.00 
-SVSsportmanifestatie €5.00 
-sportklas(ééndag)
€5.00 


1.2. Lageronderwijs: 

ste
1 leerjaar-2de
  leerjaar: 
zwemmenTielt
€3.00 
zwemmenMeulebeke
€5.40 
Theatervoorstelling
€6.00(afhankelijkvandeinkomprijs) 
SVSsportmanifestatie
€8.00 
Dagvanhetbos
€12.00 


3de leerjaar-4deleerjaar: 
ZwemmenTielt
€3.00 
Theatervoorstelling
€6.00(afhankelijkvandeinkomprijs) 
SVSsportmanifestatie
€12.00 
Dagvanhetbos
€12.00 


5de leerjaar: 
ZwemmenTielt
€3.00 
Theatervoorstelling
€6.00(afhankelijkvandeinkomprijs) 
SVSsportmanifestatie
€12.00 
Dagvanhetbos
€16.00(oriëntatieloopinbegrepen) 


6de leerjaar: ZwemmenTielt
gratis 
Theatervoorstelling
€6.00(afhankelijkvandeinkomprijs) 
SVSsportmanifestatie
€12.00 
Dagvanhetbos
€16.00(oriëntatieloopinbegrepen) 
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Alleprijzenzijnvervoerinbegrepen.DesubsidiesvanstadTieltzijnreedsinmindering
gebracht. 


WekelijksbusvervoerKanegemnaardesporthalteAarsele:gratis(oprekeningvande
school) 







2. Nietverplichteactiviteiten-richtprijzen 

2.1 Lageronderwijs:  

Tweejaarlijkszijnermeerdaagseuitstappen(2020-2021/2022-2023…). 
Wanneerergeenmeerdaagseuitstappenzijn,wordenersportklassen
georganiseerd.. 
Prijssportklassen:€25 

Meerdaagseuitstappen (3dagen-2overnachtingen) 
Aarsele 


Kanegem 


ste
ste
1 leerjaar:  Zeeklas 
€130 
1 leerjaar  Zeeklas 
€130 
2de leerjaar: 
Zeeklas 
€130 
2de leerjaar  Zeeklas 
€130 
de
de
3 leerjaar: 
Boerderijklas  €130 
3 leerjaar 

€130 
4de leerjaar: 
Boerderijklas  €130 
4de leerjaar  STEM-klas/ 
€130 
5de leerjaar: 
Moerasklas 
€130 
5de leerjaar  moerasklassen  €130 
6de leerjaar: 
Moerasklas 
€130 
6de leerjaar 
€130 


➔ Schoolreizen 
Kleuter
€25.00 
Lager
€30.00 

Schoolreizenzijnn
 ietverplicht;hiervoorvragenweschriftelijketoestemmingaan 
deouders. 
Wienietdeelneemt,moetwelopschoolaanwezigzijn. 

➔ Zwemmen3dekleuterisnietverplicht;wevragenhiervoorschriftelijke
toestemming. 
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3. Nietverplichtaanbod 
(=richtprijzendiebuitendescherpeenminderscherpemaximumfactuurvallen)






1. Catering 
Maaltijden:

-warmemaaltijd
-boterhammen

€4.50(toezichtinbegrepen*) 
€1.5O (toezichtinbegrepen*) 


Voor-ennaschoolseopvang:









€0,75 perbegonnenhalfuur* 
(*fiscaalattest) 

Drankjes:  
ErissteedsGRATISdrinkbaarwaterbeschikbaarindeklasenopdespeelplaats. 
DrankjesopbasisvansuikerzijnNIETtoegelaten. 
2. Tijdschriften:ukuntopdeschoolvrijintekenenopvolgendeabonnementen. 
Derichtprijzenwordenaangegevenperj aarabonnement. 

DOREMINI(1ste peuter+kleuter)

 €37.00

DOREMIX(2dekleuter)

 €37.00

DOREMI(3dekleuter) 

€37.00


ZONNEKIND(1eleerjaar)

€40.00

ZONNEKIND(2eleerjaar)

€40.00

ZONNESTRAAL(3de+4deleerjaar) 
€40.00

ZONNELAND(5de+6deleerjaar)


€40.00

3. T-shirt(lager) STERKAANBEVOLEN 

Erkaneenschooltruitjeaangekochtwordenvoor€6.Ditkangebruiktwordenvoor
deturnlessen,sportactiviteiten,…Keuzeuitdemodellen:6jaar,8jaar,10jaar,12
jaarensmall. 


4. Fluo-hesjemetlogovandeschool 

Indiengewenstkanditaangekochtwordenvoor€3.00. 
Nieuweleerlingenkrijgengratiseenhesje. 
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5. Attestenengetuigschriften 

Bijaanvraagvanoudersvooreenduplicaatvaneenreedseerdergegevenfiscaalattest
opvang,hetgetuigschrift,deBaSOfichewordteenadministratievekostvan€2,50
aangerekend. 




6. Aanbodchromebookvoorthuisgebruik 

HetgebruikvanICTmiddelenindeVlaamsescholenkenteenzeergroteopmars.Inde
klaspraktijkwordteenchromebookwekelijksmeermaalsgebruikt.Hetisnietmeerwegte
denkenuitonsonderwijs.Ookuitgeverijenhebbeneenruimaanbodviadigitaleplatforms. 
Omdatlaptops/chromebooksvoorveelmensenzwareextrakostisbinnenhetgezinsbudget
gevenwealsschooldemogelijkheidomviaeengebruikersovereenkomsteenchromebook
eenjaarlangthuistegebruiken. 

Hoepakkenweditaan? 


➢ Hettoestelwordtvolgensdeovereenkomstterbeschikkinggesteldaandeouder
metvolgendefinanciëlevoorwaarden,hetbetalenvan€
 50gebruiksvergoeding
perjaar(verzekering,herstelkosten,hoesje,licentie...) 
Erwordt€5aangerekendviamaandelijkseschoolfactuur(nietinjulienaugustus) 

➢ Hettoestelwordtmeegegevenbijdestartvanhetschooljaarenwordt
teruggegeveneindjunivoordeschoolverlatersofbeginseptemberalsde
overeenkomstnietwordtverlengd. 
➢ Deouderdiefinanciëlemoeilijkhedenheeft,kanditsteedsmetdeschooldirecteur
-invertrouwen-besprekenenerwordtsamennaareenoplossinggezocht. 
➢ Hettoestelwordtsteedsmeegebrachtnaarschoolvolgensafspraakmetde
klasleerkracht. 
➢ Tijdensweekendsenvakantiesennaschooltijdmaghettoestelthuisgebruikt
worden;ookdoordeanderegezinsleden. 
➢ Hettoestelwordtopschoolenkelgebruiktdoordezoon/dochtervandeouder. 
➢ Bij“normaledefecten”vanhettoestelkrijgtdeleerlingo
 nmiddellijkeenander
toestel. 



Meerinfooverditaanbodbijdestartvanhetschooljaar. 
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BIJLAGE5: DEFINITIES 


Schoolstructuur 
School:pedagogischgeheelwaaronderwijsgeorganiseerdwordtonderleidingvanééndirecteur. 
Basisschool:omvateenkleuterniveaueneenniveaulageronderwijs. 
Autonomekleuterschool:omvatalleenhetniveaukleuteronderwijs. 
Autonomelagereschool:omvatalleenhetniveaulageronderwijs. 
Vestigingsplaats:gebouwofgebouwencomplexwaarineenschoolofeengedeeltevaneen
schoolgehuisvestis. 
Schoolorganisatie 

Schooljaar:deperiodevan1septembertotenmet31augustus. 
Schoolbestuur:derechtspersoonofdenatuurlijkepersoondieverantwoordelijkisvooréénof
meerscholen. 
Scholengemeenschap:samenwerkingsverbandtussenmeerderescholen. 
Klassenraad:teamvanpersoneelsledendatonderleidingvandedirecteurofzijnafgevaardigde
samendeverantwoordelijkheiddraagtofzaldragenvoordebegeleidingvanenhetonderwijsaan
eenbepaaldeleerlingengroepofindividueleleerling. 
Schoolraad:Orgaanmetadvies-enoverlegbevoegdheidsamengestelduitvertegenwoordigers
vanouders,personeelenlokalegemeenschap.Deschoolraadheeftrechtenenplichteninzake
informatieencommunicatie. 
Leerlingenraad:Orgaanmetadviesbevoegdheidsamengestelduitvertegenwoordigersvande
leerlingen.Deleerlingenraadheeftrechtenenplichteninzakeinformatieencommunicatie.De
wijzewaaropdeleerlingenraadwordtsamengesteldwordtbepaaldinhetschoolreglement. 
Ouderraad:Orgaanmetadviesbevoegdheidsamengestelduitvertegenwoordigersvandeouders.
Deouderraadheeftrechtenenplichteninzakeinformatieencommunicatie. 
Pedagogischeraad:Orgaanmetadviesbevoegdheidsamengestelduitvertegenwoordigersvan
hetpersoneel.Depedagogischeraadheeftrechtenenplichteninzakeinformatieen
communicatie. 
Extra-murosactiviteiten:activiteitendieplaatsvindenbuitendeschoolmurenengeorganiseerd
wordenvooréénofmeerleerlingengroepen.Activiteitendievolledigbuitendeschooluren
georganiseerdworden,vallenhiernietonder. 
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