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Beste ouders, 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel 

wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen 

deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de link naar 

de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 

engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, 

ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, 

uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken 

en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en 

privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het 

volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te 

passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, 

hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het 

pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord 

aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement werden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I: INFORMATIE 
 
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit 

van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit 

deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg met de 

schoolraad. 

 
INHOUDSTAFEL: 
 

1. Contact met de school: Directie

Secretariaat  

 Zorgcoördinator  

 Teamleden  

 Schoolstructuur  

 Scholengemeenschap  

 Schoolbestuur  

 Website van de school  

2. Organisatie van de school:  Schooluren  

 Opvang, middagtoezicht, maaltijden  

 Vakanties en vrije dagen  

3. Samenwerking: Met de ouders  

 Met de leerlingen  

 Met externen: het ondersteuningsnetwerk

Nuttige adressen  
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1. CONTACT MET DE SCHOOL. 
Directeur: 

Naam: Lore Van der vennet 

Telefoon: 051 / 40 47 50 0496/86 72 37 

Mail: Lore.vandervennet@vbsheiligefamilie.be 

 

Secretariaat: 

Naam: Christine Poelvoorde 

Telefoon: 051/ 40 47 50  

Mail: Christine.poelvoorde@vbsheiligefamilie.be 

 

Naam: Kimberley Jonniau 

Telefoon: 051/ 40 47 50 

Mail: kimberley.jonniau@vbsheiligefamilie.be 

 

Zorgcoördinator: 

Naam: Hilde Michielsens 

Telefoon: 051 / 40 47 50 

Mail: Hilde.michielsens@vbsheiligefamilie.be 

 

Teamleden:  zie website van de school:www.vbsheiligefamilie.be 

 

Schoolstructuur: 

Onze school is een vrije basisschool, aangesloten bij het katholieke net en bestaat 

uit 1 vestigingsplaats: Driesstraat 1, 8700 Tielt. 

 

Onze is een school aangesloten bij VZW PoelbergOmmeland. 

Adres: VZW PoelbergOmmeland, Ontvangerstraat 9, 8700 TIELT 

Mail: fons.vandormael@sbrt.be  

 

Scholengemeenschap: 

Naam: SBRT (Scholengemeenschap Basisonderwijs Regio Tielt) 

Coördinerend directeur: Pieter Devos 

Mail: pieter.devos@sbrt.be 

 

Schoolbestuur: 

Voorzitter: Fons Vandormael 

Adres: VZW PoelbergOmmeland, Ontvangerstraat 9, 8700 TIELT 

Mail: fons.vandormael@sbrt.be  

Leden: zie bijlage 1. 

Website: www.poelbergommeland.be 
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL. 
 

Schooluren: 

De lessen beginnen om 08.40 uur. 

In de voormiddag is er speeltijd om 10.20u tot 10.35u. 

De lessen eindigen in de voormiddag om 12.15u (op woensdag om 11.25u). 

 

Na de middag beginnen de lessen opnieuw om 13.30u. 

Er is speeltijd om 14.45u tot 15.00u. 

Op vrijdag is er speeltijd 14.20u tot 14.35u. 

De lessen eindigen om 15.50u (op vrijdag om 15.00u.). 

 

‘s Morgens is de poort open vanaf 8.25u en ‘s middags om 13.15u. 

 

Wie ‘s morgens voor 8.15u naar school komt, gaat naar de opvang die doorgaat in 

de kleuterzaal. 

 
Opvang en middagtoezicht/maaltijden: 

De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is betalend per begonnen halfuur.  

Wij vragen per begonnen halfuur € 0.75. 

 

Morgenopvang: vanaf 07.00u. 

 

Avondopvang: tot 17.45u. 

 

Op woensdag gratis toezicht tot 11.40 u. Daarna € 0.75 per begonnen halfuur tot 

13.30u. 

 

Wie te laat de kinderen ophaalt, betaalt € 5 per kind extra. 

 

Over de middag wordt € 1.50 voor opvang (met fiscaal attest) aangerekend. 

 

Maaltijden op school: 

Per trimester wordt er een vaste keuze gemaakt tussen: 

1. een volle maaltijd (soep, aardappelen, groenten, vlees/vis)  

2. of eigen broodmaaltijd met soep. 

Tijdens de maaltijd kunnen de kinderen water drinken. 

 

Onverwacht op school blijven eten, kan altijd mits het meebrengen van een eigen 

lunchpakket. 

 

De kosten worden via de schoolrekening maandelijks betaald. Naast de maaltijd of 

soep wordt er ook een bijdrage gevraagd voor het toezicht (zie vorige rubriek). 
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Belangrijke aandachtspunten: 

Wij houden ervan dat het middaggebeuren in een  gezellige sfeer verloopt. Daarom 

vragen we aan onze kinderen om: 

1. mooi te blijven zitten. 

2. rustig en niet te luid te praten aan tafel met elkaar. 

3. te eten met mes en vork en met goede tafelmanieren. 

4. bewust en gezond te eten dwz. bereid zijn om te proeven van het eten. 

 

Er kan hulp aan de lln. gevraagd worden bij het opruimen. 

 

De mensen van de refter kunnen en mogen optreden bij storend gedrag. Zij geven 

de namen van die leerlingen door aan een leerkracht of directie die een sanctie 

voorziet. 

 

 

Vakanties, vrije dagen, pedagogische studiedagen en andere data: 

 

zie bijlage 2 van dit reglement. 

 
 

 

 

3. SAMENWERKING. 

 

Met de ouders: 

Jullie zijn partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 

cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan 

een afspraak maken met de directeur of de zorgcoördinator of de leerkracht(en) 

van je kind. 

We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring).  

 

- Tijdens de grote vakantie is er het contactmoment op school met de 

leerkracht waarbij jouw kind vanaf volgend schooljaar zal in de klas 

zitten. 

- Infoavond met voorstelling van de klaswerking voor alle klassen. 

- Ouders van leerlingen met moeilijkheden worden uitgenodigd om met de 

directie, de zorgcoördinator, co-teacher, de klastitularis, de 

CLB-medewerker, de logopedist … het ontwikkelings- of leerprobleem te 

komen bespreken. 

- Contactavond in verband met studiekeuze voor de ouders van de 

leerlingen van het zesde leerjaar, in samenwerking met het CLB. 

- Informatieavond naar aanleiding van openluchtklassen. 
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- In november is er een oudercontact voor de ouders van de kinderen van 

het eerste leerjaar. 

- In maart is er een individueel oudercontact voor de kinderen van het 

zesde leerjaar. 

- Individuele bespreking (oudercontact) van de leerlingen na de 

kerstvakantie en op het einde van het schooljaar.  

- Begin juni: kennismakingsmoment derde kleuter-eerste leerjaar. 

- De persoonlijke contacten tussen de ouders en de leerkrachten of 

directie in de loop van het schooljaar. 

 

Uiteraard zijn jullie, bij zorgen, altijd welkom bij de leerkracht, de 

zorgcoördinator of directie. Jullie hiervoor een afspraak maken in het agenda van 

je kind of via mail. 

Ook bij de leden van de schoolraad kan je steeds terecht. 

Contactpersoon: Veerle Martens en Nastasia Verfaillie 

 

Leden van de schoolraad: zie bijlage 3. 

 

Met de leerlingen: 

Elk jaar krijgen de leerlingen van het 1ste tot het 6de
 leerjaar de kans om toe te 

treden tot het schoolparlement. Uit elke klas worden 2 vertegenwoordigers 

gekozen door de medeleerlingen. 

Het schoolparlement komt regelmatig samen onder leiding van de werkgroep. De 

directie is steeds aanwezig samen met de zorgcoördinator en enkele leerkrachten 

van de werkgroep. 

 
Met externen: 

 

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Tielt. 

 
 
Vrij CLB- Tielt 
Grote Hulststraat 55 bus 1 
8700 TIELT 
Tel. 051 42 66 42  

 

Openingsuren: 
Elke werkdag van 8.30 u tot 12 u  

en van 13 u tot 17 u 

De maandag tot 18u, de vrijdag tot 16 u 

Of op afspraak 
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E-mail: info@clbtielt.be 
www.clbtielt.be 
 
Directeur: mw. Els De Brabandere  
Tel. 051 42 66 42 
E-mail: els.de.brabandere@clbtielt.be 
 

 

 

Telefonisch bereikbaar elke werkdag tijdens 

de openingsuren 

 

Sluitingperiodes:  zie website 

www.clbtielt.be 

 
 

 

  

 

 

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?  

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en 

begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.  

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust 

met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te 

contacteren. 

 

Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn 

van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen: 

● Leren en studeren: je kan er terecht als als je moeite hebt met leren… 

● Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en 

beroepskeuze… 

● Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je 

gezondheid, je lichaam, inentingen…  

● Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of 

als je je niet goed in je vel voelt, ouders met vragen over opvoeding, … 

 

De school en het CLB hebben hiertoe samen rond leerlingenbegeleiding afspraken 

gemaakt. 

Elke school heeft een CLB-contactpersoon.. Die werkt in het CLB in een 

multidisciplinair team, dat bestaat uit artsen, psychologen of pedagogen, 

maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Welke CLB-contactpersoon 

verbonden is aan jouw school kan je opvragen via school of via www.clbtielt.be . 
 

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen. 

Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 

12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord 

gaan. 

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke 

manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en 

plichten zijn. Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie 

over waar je wel terecht kan. Voor elke  hulpvraag, aarzel niet om het CLB te 

contacteren. 
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Verplichte medewerking 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

● De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) 

● Systematische contactmomenten (medische onderzoeken) voor de hele klas 

● Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 

 

Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek) 

Elke leerling gaat verschillende keren op “medisch onderzoek” bij de arts en 

verpleegkundige van het CLB. Het aanbod is uitgebreid terug te vinden op de FAQ’s 

via www.clbtielt.be. Dit is in de eerste kleuterklas verplicht met aanwezigheid van 

de ouders(3/4 jaar), een aanbod voor de tweede kleuterklas (4/5 jaar), verplicht 

voor het eerste jaar lagere school (6/7 jaar), een aanbod in het 6de
 lj (11/12 jaar). 

Het CLB biedt gratis inentingen aan in het eerste leerjaar en het 5de
 leerjaar. 

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen 

stellen. Je kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de 

onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren daar zijn enkele 

voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

Besmettelijke ziektes 

Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke 

ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw 

CLB-contactpersoon hiervan op de hoogte te brengen. Besmettelijke ziektes zijn : 
buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, 

difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), 

salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, 

schimmels, parelwratten, hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie. 

 

Inentingen 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma 

dat door de overheid is aanbevolen. Om de vaccinaties te krijgen moeten je ouders 

toestemming geven tot je meerderjarig bent. 

 

CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles 

wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan de 

wettelijke regels: 

● In het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding.  

● De medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid 

en zorgvuldigheid.  

● De medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet 

rechtspositie minderjarigen’.  

Alle dossiergegevens worden bewaard op het CLB, onder de verantwoordelijkheid 

van de directeur die het dossier verder beheert, wordt het dossier gedurende 10 

jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het 

dossier ter plaatse vernietigd.  
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Het dossier inkijken?  

Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op 

het centrum. 

Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in 

het dossier beslist de arts. Vanaf 12 jaar mag je meestal het dossier inkijken. Er 

bestaan daarop enkele uitzonderingen. Jouw ouders of voogd mogen het dossier 

enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken gebeurt steeds door een 

gesprek met het begeleidende CLB- team. Je kan een kopie vragen van de gegevens 

die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen 

dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  

 

Naar een andere school? 

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee 

samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden 

verplicht door gegeven. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens 

over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Indien 

van toepassing omvat dit ook een kopie van het gemotiveerd verslag of Verslag, 

verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.Wil je niet dat je hele 

dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je 

inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan 

de directeur van je (oude) CLB.  

 

Een klacht over een CLB- begeleiding?  

Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan dit 

navragen bij je CLB of via www.clbtielt.be. 

 

 
Met externen: het ondersteuningsnetwerk. 
 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: aanspreekpunt ON: 

katrijn.vermeulen@netwerkzuid.be  

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: de 

zorgcoördinator van de school: hilde.michielsens@vbsheiligefamilie.be 
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Nuttige adressen: 
 
Klachtencommissie katholiek onderwijs Vlaanderen: 
 

Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 06 01 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

 
Commissie inzake Leerlingenrechten, basisonderwijs: 
 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw 
Koning Albert-II-laan 15,  
1210 Brussel 
02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 
Commissie Zorgvuldig Bestuur: 
 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
t.a.v. Frederik Stevens 
Koning Albert-II-laan 15,  
1210 Brussel 
02 553 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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