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Welkom meisje, welkom jongen, 

 

We heten je van harte welkom op onze school 
waar je mag zijn wie je bent en zoals je bent, want… 
 

 

 
  

                                                          (Hans Andreus) 

 

Beste ouders, 

We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Als schoolteam willen we ons 
ten volle inzetten voor onderwijs, vorming en opvoeding van je kind, goed wetend dat jouw ‘thuis’ de 
eerste plaats is waar je kind tot ontwikkeling komt. 
We hopen op een vlotte communicatie en een goede samenwerking. 
Van harte vragen we je om je kind vol vertrouwen aan te moedigen in zijn schoolloopbaan. We hopen 
dat je je kind er toe aanzet om de doelstellingen van onze school na te streven en onze afspraken na 
te leven. 
Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar de beste oplossing te zoeken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
de leerkrachten en directie 
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SCHOOLBROCHURE VRIJE BASISSCHOOL ZEPPELIN DENTERGEM 

 

 

DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT 

  1. Visie 

  2. Opdracht 

DEEL 2 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SCHOOL 

  1. Vrije basisschool Dentergem 

  2. Schoolbestuur 

  3. Schoolteam 

  4. Klassenraad 

  5. Oudercomité 

  6. Schoolraad – Ouderraad - Leerlingenraad 

  7. Lokaal onderhandelingscomité 

  8. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

  9. Ondersteuningsnetwerk Zuid 

DEEL 3 SCHOOLREGLEMENT 

  → Infobrochure onderwijsregelgeving 

  1. Engagementsverklaring  -  Leerlingenbegeleiding 

  2. Organisatie van het schoolgebeuren 

    2.1. Openingsuren 

    2.2. Middagpauze 

    2.3. Veilig van en naar school 

    2.4. Verlaten van de school tijdens de openingsuren 

    2.5. Voor- en naschoolse opvang 

    2.6. Organisatie van leerlingengroepen 

    2.7. Vakanties en vrije dagen 

    2.8. Pedagogische werkdagen 

    2.9. Afwezigheden 

   2.10. Te laat komen 

   2.11. Contact tussen ouders en school 

   2.12. Evalueren en rapporteren 

   2.13. Schoolagenda en huiswerk  (lager) 

   2.14. Sport op school 

   2.15. Een- of meerdaagse schooluitstappen 

   2.16. Schoolleefregels  

   2.17. Logopedie, revalidatie 

   2.18. Ziekte of ongeval tijdens de schooluren 

   2.19. Toedienen van medicatie 

   2.20. Overgang naar secundair onderwijs met BaSO-fiche 

  3. Inschrijven van leerlingen en leerplicht 

  4. Privacy en omgaan met leerlingengegevens 

  5. Echtscheiding 

  6. Getuigschrift basisonderwijs 

  7. Onderwijs aan huis 

  8. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 

  9. Ongevallen en schoolverzekering 

  10. Herstel- en sanctioneringsbeleid 

  11. Welzijnsbeleid 

  12. Klachtenregeling 

  13. Financiële bijdrage 

 

DEEL 4 SCHOOLTERMINOLOGIE  

In deze bundel wordt vaak verwezen naar de’ infobrochure onderwijsregelgeving’. (symbool ) 

Deze brochure is te raadplegen op onze website www.vbszeppelin.be (rubriek ‘info’, subrubriek ‘documenten’). 

Op  verzoek kun  je op het secretariaat een papieren versie ontvangen. 

In de bundel wordt ook verwezen naar de bijlage waarin alle veranderlijke gegevens zijn opgenomen  

(symbool ). 

 

http://www.vbszeppelin.be/
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Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze 

school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als 

katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de 

school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement 

in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school 

maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de 

opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze 

vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de 

katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je hier: 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5  

 
 
 

 

 

 Met opvoeding en onderwijs streven we naar de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid 

van elk kind in zijn groei naar zelfstandigheid. 

Deze ontplooiing krijgt vorm in verbondenheid met anderen en met zorg voor de wereld waarin het kind leeft en 

uit zich in een groeiend verantwoordelijkheidsbesef. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 In onze school is dit streven christelijk geïnspireerd. Vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld krijgen 

de begrippen ‘elk kind’ (het ‘uniek’ zijn)  en ‘verbondenheid’ een diepere dimensie, die wij God noemen. God, 

die voor ons een menselijk gelaat krijgt in de figuur van Jezus Christus. 

Wij proberen kinderen opvoeding en onderwijs te geven vanuit een  

christelijke identiteit: een eigenheid die zich laat inspireren door de leer  

van Jezus Christus en zijn Evangelie dat ons motiveert tot de beleving  

van naastenliefde, uitgedrukt in grondwaarden als: 

 - respect voor eigenheid van ieder mens - verwondering 

 - verantwoordelijkheid voor je handelen - dankbaarheid 

 - menswaardigheid - vertrouwen in het leven 

 - vergeving schenken en ontvangen - solidariteit  

 - vreugde om het leven en de schepping - hoop op de toekomst 

 - respect en zorg voor mens en natuur - zorgzame nabijheid en troost 

 

  

 Onze school is onlosmakelijk verankerd in de maatschappij. De huidige samenleving is 

getekend door de sterk toegenomen mogelijkheden van het menselijk kennen en kunnen. Er 

is een stijgende individualisering.  De hedendaagse wereld is bijna ‘ons dorp’ geworden 

dankzij de mogelijkheden van de moderne media, de communicatietechnologie en de bijna 

grenzeloze mobiliteit. Daardoor zijn we in contact gekomen met een verscheidenheid in 

leefpatronen, waardesystemen, culturen en religies. Te midden van deze verscheidenheid 

nemen mensen hun leven in eigen handen en maken ze keuzes voor de uitbouw van een 

zinvol leven.  

Vanuit onze eigen christelijke identiteit willen we werken in openheid voor en rekening 

houdend met die nieuwe invloeden van een snel evoluerende maatschappij.  We moeten er 

ons door laten inspireren en er kritisch en creatief mee omgaan. 

 

 

   

 

 DEEL 1        PEDAGOGISCH PROJECT 

1.  Visie 

   

 

 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5
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De schooleigen christelijke identiteit overspant ons ganse schoolgebeuren. 

Alles wat wij op school plannen en realiseren moeten we steeds tegen de achtergrond van onze christelijke 

identiteit kunnen plaatsen: het onderwijsaanbod, het opvoedingsklimaat, de aanpak, de zorg, de school als 

gemeenschap en organisatie. 

 

Het opvoedingsproject dat wij nastreven  heeft slechts kans op slagen als zowel de samenwerking 

binnen het schoolteam als de samenwerking met externen in een sfeer van vertrouwen en openheid verloopt en 

als iedereen dit project kan onderschrijven. 

 

 

 

 
 
 
 

In onze school willen we een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden, 

waarbij de bovenstaande visie de inspiratiebron is voor volgende onderwijs- en opvoedingstaken. 

 

 1. We werken aan de schooleigen christelijke identiteit. 

Alles wat op school gebeurt plaatsen we tegen de inspirerende achtergrond 

van onze identiteit. We uiten dit in de beleving van christelijke waarden, in 

de wijze van omgaan met anderen, in de invulling van tijd en ruimte. 

De christelijke identiteit komt uitdrukkelijk ter sprake in de godsdienstlessen 

en pastorale activiteiten (vieringen, bezinningen,…). Maar ook in andere 

leergebieden laten we kansen niet onbenut om de christelijke inspiratie te 

verwoorden en te beleven.  

We werken ook aan een goede band met de plaatselijke geloofsgemeenschap. 

 

 2. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod. 

Een harmonieuze ontwikkeling van de totale persoonlijkheid impliceert dat we aandacht hebben voor: 

    - de verstandelijke ontwikkeling 

    - de psychomotorische ontwikkeling (lichamelijkheid, zintuiglijkheid, het muzische, …) 

    - de dynamisch-affectieve ontwikkeling (emotionele opvoeding, sociale en relationele 

           opvoeding,  maatschappelijke opvoeding…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  In ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van onze cultuur: taal en 

  communicatie, het muzische, cijfers en feiten, techniek, samenleven, heden en verleden, ruimte, het  

  goede, zingeving,… We willen kinderen ook kennis bijbrengen over andere culturen en er begrip voor  

  leren opbrengen.  

 

  We zorgen voor een zinvol aanbod, waarin een logische samenhang te vinden is (zowel een horizontale  

  samenhang tussen de verschillende leergebieden als een verticale samenhang die stap voor stap  

  voortbouwt). 

  Tot slot willen we ook dat kinderen de geleerde kennis, vaardigheden  en houdingen op een persoonlijke  

  wijze verwerken en zelf gaan gebruiken in nieuwe situaties. 

    

 

 3. We creëren een stimulerend opvoedingsklimaat en zorgen voor een 

  doeltreffende aanpak. 

Onze school wil een klimaat bieden, waar kinderen hun mogelijkheden 

 en talenten optimaal kunnen benutten. 

 Daartoe werken we aan het welbevinden en de betrokkenheid van de 

 kinderen: twee elementen die aan de basis liggen van die optimale 

 ontwikkeling. 

2.  Opdracht 
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Vanuit onze visie worden onderwijs en opvoeding gedragen door: 

 - onze gerichtheid op het unieke van elke persoon: we stemmen onze 

   aanpak af op de ontwikkeling van het kind, 

 - de pedagogie van verbondenheid: leren is een sociaal gebeuren, leren 

    is samen leren, een wederzijdse verrijking, 

 - de pedagogie van hoop en vertrouwen: we hebben een optimistische visie op ontwikkeling van  

     elk kind en geloven in ieders groeikansen,   

 - de pedagogie van aandacht, geduld en waardering. 

  

In onze aanpak bij het leerproces hebben we aandacht voor: 

 - het plezier beleven aan het leren, 

 - de actieve betrokkenheid van de kinderen, 

 - de aansluiting bij hun belevingswereld, 

 - de interactie tussen leerkracht en kind, tussen kinderen onderling, 

 - de emotionele betrokkenheid, gericht op een positief zelfbeeld. 

 In dit leerproces is de leerkracht de coach waarop kinderen kunnen rekenen als ze ondersteuning en  

 sturing nodig hebben. Een belangrijk werkinstrument is het kindvolgsysteem waarmee we elk 

 kind vanaf de eerste kleuterklas in zijn ontwikkeling volgen. 

 

 

 

 4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. 

We willen ‘alle’ kinderen optimale kansen geven, vertrekkend vanuit de 

eigen mogelijkheden en eigen zorgvragen van kinderen (= zorgbreed 

werken). 

Ook kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling of in hun leren bedreigd 

zijn willen we optimaal de kans geven om te groeien  

(= zorgverbreding). 

Vanuit deze visie werken we aan differentiatie binnen onze school. 

Jezus’ voorkeur voor de zwaksten  inspireert ons om in het bijzonder aandacht te hebben  voor 

kansarme kinderen. 

Dergelijke zorgverlening vraagt van het team overleg en samenwerking onderling en met andere 

partners (CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, gespecialiseerde centra,…). 

 

 

 5. We werken aan de school als gemeenschap en organisatie. 

  Onze christelijke identiteit inspireert ons om een gemeenschap uit te 

  bouwen die steunt op naastenliefde en daarmee verbonden grondwaarden.  

 Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de  

 directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende 

 kwaliteitsbewaking en –verbetering. 

 

 Deze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs delen we met alle partners die 

 begaan zijn met de opvoeding van de kinderen:  

  - de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de 

   kinderen, 

  - het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het schoolbeleid, 

  - externe instanties en begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij de begeleiding van  

     kinderen en bij onze professionalisering, 

  - de lokale kerkgemeenschap, 

  - de lokale gemeenschap waarvan onze school een levende cel is. 

 Ook met deze partners streven we naar een open en eerlijke communicatie. 
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Onze school is een vrije school, aangesloten bij het katholieke schoolnet.  
Ze telt twee vestigingen:  

  Statiestraat 53 kleuterklassen  +  1ste t.e.m. 3de leerjaar 
  051/ 63 62 36 

  Dreve 50  4de t.e.m. 6de leerjaar 
  051/ 63 56 26  

Website:    www.vbszeppelin.be 
E-mail:               vbs.zeppelin@vbszeppelin.be  

Onze school maakt deel uit van de ‘Scholengemeenschap Basisonderwijs Regio Tielt’. 
Verder maken nog deel uit van deze scholengemeenschap:     
 - Vrije basisschool ’t Nieuwland Tielt - Vrije basisschool Heilige Familie Tielt 
 - Vrije basisschool Het Spoor Tielt - Vrije basisschool De Wijzer Aarsele/Kanegem
 - Vrije basisschool Mikado Markegem/Oeselgem  
 - BLO De Vlinder Tielt 
 
 
 
 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is de 
eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 
voor een goed verloop van het onderwijs. 
 Naam: vzw PoelbergOmmeland 
 Adres: Ontvangerstraat 9  8700 Tielt    

 
 
 
 
  Directie 
  De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school en is belast met het algemeen 
  beheer en beleid. 
 
  Onderwijzend personeel 
  De leerkrachten staan in voor de opvoeding en het onderwijs op basis van de leer- 
  plannen van het katholieke net. Naast het lesgeven verzekeren ze ook het toezicht op de 
  speelplaats, de thuisrijenbegeleiding, de begeleiding van en naar het zwembad.  

In het kleuteronderwijs worden de leerkrachten voor een aantal uren per week bijgestaan 
door een kinderverzorgster. Op vlak van zorg en ICT staan beleidsmedewerkers in 
voor het helpen uittekenen en het uitvoeren van het beleid. 
 

  Administratief personeel 
  Administratieve medewerkers staan de directie bij in het administratief beheer. 
 
  Onderhoudspersoneel 
  Het schoonmaken en het materiële onderhoud van de schoolgebouwen gebeurt door het 
  onderhoudspersoneel. 
 
  Personeel op vlak van de scholengemeenschap 
  Op vlak van de scholengemeenschap zijn ook een coördinerend directeur, een 
  preventieadviseur, een mentorcoach, een zorgcoördinator actief voor onze school.  
 
 

 

 DEEL 2    ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SCHOOL 

1.  Vrije Basisschool Zeppelin Dentergem 

2.  Schoolbestuur  Bijlage: 1. Wie is wie? 

3.  Schoolteam   Bijlage: 1. Wie is wie? 
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De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep. 
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een 
leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep (zie ook deel 3, punt 2.6). 

 
 
 
 
 

Het oudercomité werkt op een opbouwende wijze mee aan het scheppen van een 
gunstig leef- en leerklimaat. 
Het organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen 
en ondersteunt diverse initiatieven op school.  

 Naam: Oudercomité Vrije Basisschool Dentergem  
 
 
 
 
 
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de 
lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- 
en communicatierecht ten opzichte van schoolbestuur en omgekeerd. De raad wordt samengesteld 
voor een periode van 4 jaar. Leden van ouder- en personeelsgeleding worden door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien percent van de ouders erom 
vraagt. Onze school heeft geen ouderraad. 

De oprichting van een leerlingenraad is verplicht wanneer ten minste tien percent van de leerlingen 
van de derde graad lager onderwijs erom vraagt. Onze school heeft geen leerlingenraad. 
 
 
 
 
In het OCSG en CPBW zijn twee geledingen vertegenwoordigd: het schoolbestuur en het personeel.  
Vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid werkt dit comité mee aan de uitvoering van het 
opvoedingsproject en aan een evenwichtig schoolbeleid. 
 
 
 
 
 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB), Grote 
Hulststraat 55 bus 1, 8700 Tielt (gefusioneerd met CLB Izegem en CLB Roesleare in CLB TRIKANT) 
 

In het VCLB werken verschillende artsen, sociaal verpleegkundigen, psychologen, 
pedagogen, maatschappelijk werkers…  

                          Er is ook een infotheek voor leerlingen, ouders,… 
Onze school werkt samen met het CLB inzake: 
 - medisch schooltoezicht, 
 - opvolgen van individuele leer- en ontwikkelingsvorderingen, 
 - begeleiding en oriëntering van leerlingen in hun schoolloopbaan, 
 - informeren van ouders over items van alle ontwikkelingsvlakken, 
 - ondersteuning/opvolging bij hygiënische en medische aspecten. 
Als ouder ben je verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan 
bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de 
hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de 
school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen 
verzetten. 
Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB met vragen en problemen. 
Het CLB werkt gratis en discreet 

4.  Klassenraad 

5.  Oudercomité   Bijlage: 1. Wie is wie? 

6.  Schoolraad – Ouderraad – Leerlingenraad    Bijlage: 1. Wie is wie? 

8.  Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)    Bijlage: 4.. VCLB Tielt 

7.  Onderhandelingscomité scholengemeenschap – Comité Preventie en Bescherming op het Werk
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 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Ondersteuningsnetwerken zijn operationeel. Deze netwerken ondersteunen scholen in de begeleiding 
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften na aanvraag met verslag door CLB. Onze school 
heeft een samenwerkingsverband met Ondersteuningsnetwerk Zuid, subregio Roeselare-Izegem-
Tielt. 
De communicatie met dit netwerk verloopt voor onze school via de zorgcoördinator. 
Meer info: http://www.netwerkzuid.be/  
 
 

 
 
 
 
 
 

→ Infobrochure onderwijsregelgeving 
Onze school stelt de ouders van ingeschreven leerlingen in kennis van de ‘infobrochure onderwijs-
regelgeving’.  
Dit document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot items die 
opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school 
www.vbszeppelin.be  (sectie ‘info’, rubriek ‘documenten’). 
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
 
In deze schoolbrochure wordt naar de regelgeving verwezen met het symbool  . 
 
 

 

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel 
de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring 
wederzijdse afspraken rond vier thema’s. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan 
beoordelen. 
 

Contact tussen de ouders en de school. 

Als school kiezen wij voor een intense samenwerking met ouders. We doen dit omdat we partners zijn 
in de onderwijs, vorming en opvoeding van uw kind.  
 
Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school.  
Op schoolniveau is er deze schoolbrochure vol informatie. Ook op de website www.vbszeppelin.be 
vindt u heel wat informatie. Van onze meer afgeschermde website (met specfieke info voor ouders) 
ontvangen ouders de url bij inschrijving en bij begin schooljaar. Nieuwsbrieven en mededelingen van 
de directie vullen dit aan. 
In de kleuterafdeling lichten de leerkrachten de klaswerking toe bij een huisbezoek. Via nieuwsbrieven 
verneem je alles over het reilen en zeilen in de klas. Dit gebeurt ook  bij een openklasmoment. 
In het lager onderwijs plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw 
kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken. De 
klasagenda en mededelingen zorgen voor de nodige aanvullingen. Bij de overgangen (kleuter naar 
1ste leerjaar, Statiestraat naar Dreve, 6de leerjaar naar middelbaar) zorgen we voor een goede 
informatiedoorstroming naar ouders. 
 
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.  
In het kleuter gebeurt dit bij oudercontacten (zowel informeel als informeel). Onze school heeft de 
grondhouding niet te snel ouders onnodig ongerust te maken. Wanneer we toch vermoeden dat de  
ontwikkeling van je kind enig risico inhoudt, nemen we zeker contact met jou op. Samen met jou en 
eventueel andere begeleidingsdiensten zoeken we naar de beste oplossing voor het probleem. 

 

 DEEL 3    SCHOOLREGLEMENT 

1a.  Engagementsverklaring 

9.  Ondersteuningsnetwerk Zuid   

http://www.netwerkzuid.be/
http://www.vbszeppelin.be/
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In het lager informeren we ouders over de evolutie middels rapporten en twee oudercontacten. 
Wie niet op een oudercontact kan aanwezig zijn, kan steeds een gesprek aanvragen op een ander 
moment. Wij engageren ons om te zoeken naar een alternatief overlegmoment. 
De school engageert zich ook om ouders van leerlingen die meer zorg nodig hebben te informeren en 
te betrekken bij de zorginitiatieven die ze neemt. 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elke moment zelf 
een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doe je liefst rechtstreeks met de 
leerkracht. 
 
Onze school verkiest immers een rechtstreekse communicatie tussen betrokkenen. Indien je, als 
ouder, die rechtstreekse communicatie met de leerkracht moeilijk vindt, is het raadzaam je onderwerp 
via de directie bespreekbaar te maken. Indien je ook dit moeilijk vindt, kun je contact opnemen met de 
oudergeleding van de schoolraad (  Bijlage: 1. Wie is wie?) 
 
Als school verwachten wij van ouders dat ze zich positief en stimulerend uitlaten over onderwijs in het 
algemeen en over onze school in het bijzonder. Dit komt het welbevinden van de kinderen en de 
verbondenheid binnen onze school zeker ten goede. 
Dit engagement uit zich ook in het naleven van het schoolreglement en het aansporen van kinderen 
dit ook te doen. 
Tevens verwachten we dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond 
de opvoeding van je kind (informatie verstrekken, evolutie volgen, problemen aanpakken) en steeds 
ingaat op onze uitnodigingen tot infoavonden en oudercontacten.  
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en 
op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een 
succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijsen voor het uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs. Zie hiervoor  Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’, 
toelatingsvoorwaarden 
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we 
begeleidende maatregelen. 
Daarbij moeten wij problematische afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het 
CLB.  
Voor kleuters hebben wij een beleid tot kleuterparticipatie: wij streven naar een zo hoog mogelijke 
deelname van kleuters aan ons kleuteronderwijs.  
We verwachten van ouders van kleuters dat ze de kleuters zo vroeg als mogelijk naar school sturen 
(indien ze voldoende rijpheid vertonen) en zo gauw als mogelijk volle dagen naar school komen. 
We verwachten, ook in het kleuteronderwijs, dat afwezigheden zo snel mogelijk gemeld worden. 
Voor leerplichtige leerlingen geldt de strikte regelgeving. We verwachten dat ouders een afwezigheid 
zo snel mogelijk melden en verwachten dat de afwezigheid zo snel mogelijk gewettigd wordt. 
Onze school verschaft daarvoor een meldingsbriefje aan de ouders. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. je 
kan je niet onttrekken aan deze begeleiding Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die 
begeleiding, melden we dit aan de overheid..  

De aanpak bij problematische afwezigheden kun je vinden in  Regelgeving:  zie infobrochure 
‘onderwijsregelgeving’, toelatingsvoorwaarden 
Ouders kunnen steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 
aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een doordacht zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je 
kind volgen. Dit doen we o.a. door het werken met een  kindvolgsysteem (KVS) dat opgestart wordt 
van in de eerste kleuterklas.  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte 
individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
We engageren ons om - met de middelen, tijd en ruimte waarover wij beschikken - zoveel als mogelijk 
onderwijs op maat van elk kind aan te bieden. We zullen niet nalaten om daarbij onze draagkracht te 
vergroten door kansen te grijpen die we in externe ondersteuning vinden. 
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan aanpassingen voorstellen op basis 
van vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn zal afhangen 
van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
Als school zijn wij verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. 
Het si niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal 
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij 
van jou als ouder verwachten.    
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt 
en naleeft.  
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo 
goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Als ouders hun kinderen niet in het Nederlands 
opvoeden, kan dit ertoe leiden dat hun kinderen het moeilijker hebben bij het leren 
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 
(taaltraject/taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te nemen en dat ze 
er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan 
ondermeer door:  

 zelf Nederlandse lessen te volgen, 

 uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen, in te schrijven voor Nederlandstalige 
vakantieactiviteiten, taalkampen. 

 te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn 
lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

 bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. (volgens de 
gemeentelijke regels), 

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie, 

 uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten, 

 uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren, 

 uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen, 

 elke avond te lezen in  een Nederlandstalig jeugdboek, 

 geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten 
lezen,  

 binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het 
schoolpersoneel en met andere ouders, 

 uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te  laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes, 

 
 
 

 
 
 Onze school heeft een stevig zorgbeleidsplan ontwikkeld, waarin visie, uitgangspunten en 

werking zijn uitgeschreven.  
 Onze school streeft naar onderwijs op maat van elke leerling met het oog op  harmonieuze 

ontwikkeling van ieder kind vanuit een brede basiszorg. 
 Vier fundamenten zijn daarbij essentieel: 
- omgaan met verschillen tussen kinderen, 
- creëren van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen, 
- aanbod en aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen, 
- streven naar een sterke ouderbetrokkenheid. 
Het begeleiden van leerlingen gebeurt in een zorgcontinuüm waarin 4 fasen zijn opgenomen: 
- fase 0  brede basiszorg 
- fase 1  verhoogde zorg 
- fase 2  uitbreiding van zorg (na signalering en onderzoeksfase CLB) 
- fase 3  individueel aangepast curriculum 
Doorheen de 4 fasen werken leerkracht en zorgleerkracht op de klasvloer aan de ontwikkeling 
van de kinderen. Daarbij worden ze intern gesteund door de zorgcoördinator en de directie. 
De schoolse zorg wordt indien nodig uitgebreid door middel van externe hulpverleners: logo, 
kine, ergo, revalidatiecentra, buitengewoon onderwijs (via ondersteuningsnetwerk). 
Vanaf fase 2 neemt het CLB de regie van het onderzoek in handen en ondersteunt het de 
school met een advies in verder te nemen stappen, waarin aanpassingsmaatregelen 
genomen worden. Deze zogenaamde redicodis (remediërende, differentiërende, 
compenserende en dispenserende) maatregelen moeten het kind met zijn/haar specifieke 
onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften beter ondersteunen in ontwikkeling. 

1b.  Leerlingenbegeleiding 
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De school gebruikt een eigen kindvolgsysteem. 
Naast gerichte observatie bieden eigen testen en genormeerde testen extra informatie voor 
beeldvorming voor ontwikkeling. Brede evaluatievormen dienen niet enkel om te evalueren 
waar leerling staat in zijn ontwikkeling, maar zijn uitgangspunt voor de verdere stappen in die 
ontwikkeling. 
Sterke pijler van ons zorgbeleid is overleg. Naast de vele informele overlegmomenten onder 
leerkrachten is formeel overleg (intern zorgoverleg, klassenraad, overgangsgesprekken) 
structureel ingebouwd. Voor leerlingen in fase 2 van het continuüm worden met ouders, 
externe hulpverleners MDO’s (multidisciplinair overleg) georganiseerd. Daarin wordt met alle 
betrokkenen de zorg voor het kind besproken. 
 

 
 
 
 

2.1. Openingsuren 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Woensdagnamiddag is er geen les. 

 Wil deze lestijden eerbiedigen, ook in de kleuterschool. Laat de leerkracht en de kinderen 
tijdig beginnen en alle activiteiten afwerken. 
Zorg dat je kind tijdig op school is, maar niet voor er toezicht is, tenzij je kind in de opvang 
dient te blijven. De school staat in voor toezicht een kwartier vòòr en een kwartier na de 
lessen, zowel in de voor- als in de namiddag. 
Buiten de uren van toezicht zijn er geen kinderen op de speelplaats toegelaten, voor 
eventuele ongevallen op die momenten is de school niet verantwoordelijk. 
 
 

2.2. Middagpauze op school 

 De leerlingen die over de middag op school blijven kunnen op  
 beide vestigingen: 

  - een warme maaltijd nemen, 
  - boterhammen meebrengen en soep drinken, 
  - boterhammen meebrengen. 
Per trimester wordt één keuze gemaakt onder deze 3 opties. 
Elke dag dat het kind over de middag op school blijft, geniet het 
van de gekozen optie. Een vast weekschema met 1 of meer opties kan 
ook. 

 Blikjes frisdrank, alsook snoep als dessert worden niet toegelaten. 
Over de middag is er ook betalend middagtoezicht, waarvoor elk jaar  
een fiscaal attest aan ouders wordt bezorgd. 
(Voor prijzen:   Bijlage: 7. Bijdrageregeling) 

Intekenen voor de aanwezigheid ‘s middags gebeurt: 
  - voor de vestiging Statiestraat dagelijks (’s ochtends), 
  - voor de vestiging Dreve wekelijks (maandagmorgen, voor de ganse week). 
Afwezigheden worden voor 9 uur gemeld, zoniet wordt de bijdrage aangerekend. 
 

2.3. Veilig van en naar school 

De school stimuleert dragen van een fluojasje en fietshelm!!! 

Ouders brengen hun kind(eren) naar school 

Van kinderen van de lagere school wordt verwacht dat ze geen begeleiding van de ouders 
nodig hebben op de speelplaats. Indien ouders de leerkracht nog wensen te spreken kunnen 
ze dat, indien de leerkracht geen taak heeft, gerust doen voor het begin van de lessen. Gelieve 

2.  Organisatie van het schoolgebeuren 

Voormiddag  poort open: 8.10 uur Statiestraat / 8.15 uur Dreve
 belsignaal: 8.30 uur    

einde van de lessen: 11.45 uur                                    
(woensdag om  11.20 uur)   

Namiddag  poort open: 12.55 uur  
 belsignaal: 13.10 uur    

einde van de lessen: 16.00 uur                 
(vrijdag om  15.00 uur)  
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echter wanneer de schoolbel gaat de school te verlaten. Tijdens de klasuren hebben alle 
kinderen immers recht op aandacht vanwege de leerkracht. 
De kleuters die reeds wat schoolervaring hebben en die normaal geëvolueerd zijn in hun groei 
naar zelfstandigheid kunnen bij het belsignaal samen met de juf hun klasje opzoeken. Peuters 
die voor het eerst onze school bezoeken, kunnen de eerste dagen samen met hun ouders naar 
de klas komen, maar na enkele dagen kunnen ze het vast reeds alleen. Houd je kleuter niet te 
lang bij de hand maar gun het de kans om met andere kinderen te spelen. 

 
Kinderen komen alleen naar school 

- Te voet 
Leer je kind rustig de straat overgaan. Roep niet naar je kind aan de overkant van de weg. 
Verbied het oversteken tussen twee geparkeerde wagens. Leer hen het zebrapad gebruiken. 
Spoor je kind aan steeds recht naar huis te komen. 
-    Fietsen 
De fietsers komen naar school met een fiets die verkeersveilig is. 
Remmen in orde? Banden geblazen? Snelbinders om de schooltas behoorlijk vast te maken? 
De nodige reflectoren aangebracht? 
De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenbergplaats. 

 
Ouders halen hun kind(eren) af van school. 

Bij het belsignaal dat het einde van de lessen aankondigt, mogen ouders van kleuters uit de 
eerste en tweede kleuterklas hun kinderen bij de juf afhalen. 
Alle andere ouders wachten hun kinderen op aan de schoolpoort. Kinderen die opgehaald 
worden komen eerst naar buiten, daarna de kinderen die met een thuisrij de school verlaten. 
Haal je kinderen op aan de kant van de school. Blijf niet aan de overkant van de straat, zodat 
uw kinderen de straat niet alleen oversteken! 
Verkeersopvoeding begint bij het voorbeeld van de volwassene. Daarom vragen we je speciale 
aandacht voor volgende punten. 
- Let erop juist te parkeren in de omgeving van de school. 
- Gebruik steeds het zebrapad. 
- Parkeren op zebrapaden is verboden, je hindert trouwens ook de andere ouders en onze 

leerlingen die naar huis willen. 
- Laat kinderen in- en uitstappen aan de kant van het voetpad. 

   
Thuisrijen 

Na schooltijd kunnen de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht huiswaarts keren. Wie 
zijn kinderen laat meegaan met de rijen vragen we om geen kinderen uit de rijen te halen. De 
begeleidende leerkracht heeft dan geen overzicht wie naar zijn ouders gaat en wie probeert uit 
de rij te lopen. 

   Vanuit beide vestigingen vertrekken twee begeleide rijen  
 Statiestraat - rij Nellekenshof 
  - rij Kortekeer 
 Dreve - rij tot einde Boulevard 
  - rij tot Markegemsesteenweg 
 Fietsers die de rij volgen, doen dat te voet met de fiets aan de hand. 

 

 
 

 

2.4. Het verlaten van de school tijdens de openingsuren 

Aangezien dit in principe niet toegelaten is, kan dit slechts gebeuren om geldige redenen en op 
aanvraag door de ouders bij de directeur. Een van de ouders of een door de ouders 
aangesteld familielid dient het kind op school te komen afhalen. Wij mogen een leerling niet 
alleen naar huis sturen. 
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2.5. Voor- en naschoolse opvang   Bijlage: 5. Buitenschoolse opvang 

 De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door het IBO 
 (Initiatief Buitenschoolse Opvang), in opdracht van het OCMW. 
 De opvang Scoebidoe gaat door deels in ons schoolgebouw en  
 deels in een lokaal van het RVT Mariaburcht. 
 De opvang gebeurt door geschoolde begeleidsters en staat  
 onder toezicht van Kind en Gezin. 
 Voor de opvang wordt jaarlijks een attest uitgeschreven voor 
 het invullen van de personenbelasting. 

2.6. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan naar 
een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is 
dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen 
beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toege-
licht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 
schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloop-
baan van school verandert, terechtkomt. 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in 
de kleuterschool na een instapdatum). 

 
 

2.7. Vakanties en vrije dagen   Bijlage: Kalender 

 Tijdens volgende vakanties is de school niet open: 
  - herfstvakantie - paasvakantie 
  - kerstvakantie - zomervakantie 
  - krokusvakantie 

 Wettelijke vrije dagen: - 11 november 
   - paasmaandag 
   - 1 mei 
   - hemelvaartdag 
   - brugdag na hemelvaartdag 
   - pinkstermaandag 

Naast de wettelijke dagen mag elke school 2 facultatieve vrije dagen per schooljaar inrichten. 
Deze mogen ook in halve dagen opgesplitst worden. Op het einde van een schooljaar worden 
de data van deze vrije dagen in het volgende schooljaar meegedeeld. 

 
 

2.8. Pedagogische werkdagen      Bijlage: Kalender 

 Elk schooljaar richt de school een of meerdere pedagogische (halve) werkdagen in.  
 De kinderen hebben een vrije dag. 
 De data worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar. 
 
 
 

2.9. Afwezigheden 

  Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- 
en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij 
gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van min-
stens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kun-
nen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet on-
derworpen aan de leerplicht. 

 
  De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar be-

schouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee 
voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

. 
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  Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het 
belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 
missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de 
leerlingengroep.  

  
  De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die 

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en 
ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind 
kleuteronderwijs volgde.  

 
  We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst 

voor  9.00 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je 
dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij directie of secretariaat . Komt je kind 
meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe 
we de participatie van je kleuter kunnen verhogen. 

 
  Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’ 

   Bijlage: 8. Wat doen bij afwezigheid +  2 afwezigheidsattesten 

 

2.9.1 Gewettigde afwezigheden 
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden 
volgende gewettigde afwezigheden: 
a) Wegens ziekte 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch 
attest verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het 
CLB.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de 
leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

b) Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel 
vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die 
de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  
• het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of 

van een bloed- en aanverwant; 
• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
• … 

c) Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 
De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 
definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, 
ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.  

d)  Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.  
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 
voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
• de rouwperiode bij een overlijden;  
• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve 
schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 
maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 
• school-externe interventies;  
• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
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Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om 
vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht 
veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 

2.9.2 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te 
beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij 
elke problematische afwezigheid van je kind. 
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen 
werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een 
gesprek. 

 

2.10. Te laat komen 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school  
komt.  
Ouders die vooraf weten dat hun kind later op school aankomt, verwittigen op voorhand de 
klastitularis. 
Leerlingen die onaangekondigd te laat komen melden zich bij de klastitularis die naam noteert. 
 
 

2.11. Contact tussen ouders en school 

Zowel met de school (directie), het schoolbestuur als de schoolteamleden kunnen ouders 
contact opnemen.  (  Zie bijlage: 1. Wie is wie?)  

Naast geschreven informatie in nieuwsbrieven, mededelingen en op de website, organiseert 
de school meerdere initiatieven tot contact. 
 
Huisbezoeken/klasbezoeken kleuter 
In de zomervakantie bezoeken de leerkrachten van het kleuteronderwijs de kleuters die bij  
hen in de klas zullen zitten. Of de ouders bezoeken de klas op een afgesproken tijdstip. 
In het lager onderwijs legt de klastitularis een bezoek af bij nieuwe leerlingen en in geval van 
probleemsituaties. 
 
Welkomdagen kleuters 
Voor nieuwe kleuters en hun ouders  is er in het derde trimester een kleuterkennismakings-
voormiddag.  
Vòòr hun eigenlijke instap nodigt de juf kleuters ook eens uit om op klasbezoek komen. De 
ouders krijgen de nodige praktische inlichtingen om samen met de kinderen een 
goede start te nemen.  
 
Infoavond lager onderwijs 
In de loop van september wordt er in elke klas een avond georganiseerd waarbij de leerkracht 
uitleg geeft over het leerstofaanbod, de praktische verwerking ervan en de werking van 
de klas. 

Individuele oudercontacten 
In het lager is er mogelijkheid tot oudercontact in december en juni (na de proeven). 
In het kleuter is er mogelijkheid tot oudercontact in januari/februari en juni. 
Per kind krijgen ouders een uitnodiging. 
Op de oudercontacten wordt de totale ontwikkeling van het kind besproken. 
  
Overgang 3de kleuter naar eerste leerjaar 
In de 3de kleuterklas is er in januari een infomoment om ouders te informeren over 
schoolrijpheid en over de overgang van kleuter naar lager. 
Ouders van risicokleuters worden door de school  uitgenodigd op een gesprek. 
 
Overgang naar middelbaar onderwijs 
Voor leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders organiseert de school 
informatiedoorstroming en overleg: een infokrant voor de ouders, schoolbezoeken voor de 
leerlingen, leerlingenboekje met inbreng ouders, contactmogelijkheid met CLB en een 
individueel overleg over de BaSo-fiche (zie ook 2.20) 
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Gesprek bij ontwikkelings- of leerproblemen 
Ouders worden uitgenodigd om met alle betrokkenen (directie, klastitularis, zorgcoördinator,  
taakleerkracht, CLB, logopedist(e), arts,… ) ontwikkelings- en/of leerproblemen te bespreken.  
Ouders krijgen steeds de kans om het resultaat van een CLB-onderzoek te bespreken met de  
CLB-afgevaardigde en/of de leerkracht. 

 
Een contact met de directie of klastitularis op andere tijdstippen is altijd mogelijk (liefst na 
afspraak).  We vragen ouders wel om het lesgebeuren zo weinig mogelijk te storen. 
Leerkrachten kunnen ook telefonisch gecontacteerd worden of via mail. 
 

 
 

2.12. Evalueren en rapporteren 

Onze school heeft een beleid rond evaluatiepraktijk en rapporteren uitgewerkt. 
In het lager wordt dit toegelicht op de infoavond. Er is ook een infokrant bij het rapport te 
vinden op de schoolwebsite. 
Evalueren kleuter 
Door middel van dagdagelijkse en gerichte observaties volgen leerkrachten ontwikkeling van 
de kleuter. In 2de en 3de kleuter nemen we enkele testjes af rond taalontwikkeling en 
wiskundige initiatie. 
Evalueren lager 
In lager evalueren leerkrachten naast cognitieve ontwikkeling ook socio-emotionele en 
motorische ontwikkeling. 
Er worden verschillende evaluatiewijzen gehanteerd. Ook zelfevaluatie door de leerlingen 
komt aan bod. 
Rapporteren kleuter 
Leerkrachten maken tweemaal per jaar een rapport op over de ontwikkeling van elke kleuter 
uit hun klas (midden-eind). Dit doen ze in een individueel kleutervolgdossier. Dit document 
dient voor interne rapportering en is ook de basis voor het rapporteren naar ouders toe in een 
individueel oudercontact (januari/februari en juni) en voor het rapporteren naar externe 
hulpverleners. 
Rapporteren lager 
In de loop van het schooljaar krijgen de kinderen van de lagere school vier perioderapporten 
mee (oktober, december, maart, juni). 
Er wordt een beeld geschetst van de totale ontwikkeling, waarbij opvallende positieve punten 
en werkpunten worden genoteerd. Voor leerontwikkeling worden de resultaten van toetsen uit 
de voorbije periode meegedeeld. 
Tweemaal per jaar wordt ook een semesterrapport opgemaakt (Kerstmis – einde schooljaar). 
In het rapport wordt de totale ontwikkeling in kaart gebracht. Voor leerontwikkeling worden 
resultaten van dagelijks werk gecombineerd met resultaten van een aantal synthesetoetsen 
(bij afsluiten semester). 
 
 

 

2.13. Schoolagenda en huiswerk (lager onderwijs) 

Schoolagenda  
Met de schoolagenda leren kinderen hun taken en lessen plannen. Tevens dient het als 
communicatiemiddel met de ouders. De schoolagenda wordt door de leerlingen ingevuld 
vanaf het 1ste leerjaar. Daarin worden huistaken, contractwerk, te studeren lessen, 
mededelingen genoteerd. Aan ouders wordt gevraagd de agenda wekelijks te ondertekenen. 
Onder de rubriek ‘communicatie’ kunnen ouders boodschappen overbrengen aan de titularis. 
In de onderbouw wordt gewerkt met een horizontale weekbalk, in de bovenbouw met een 
verticale weekbalk. De agenda van de bovenbouw sluit aan bij meeste agenda’s in het 
middelbaar. 
 
Huiswerk 
De school heeft een huiswerkbeleid uitgeschreven met betrekking tot huistaken en studeren 
van lessen. Het huiswerkbeleid wordt per leerjaar toegelicht tijdens de infoavond bij het begin 
van schooljaar. Op de website is de infokrant over huiswerkbeleid op school te downloaden. 
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2.14. Sport op school 

Alle leerlingen krijgen de voorgeschreven lestijden bewegingsopvoeding.  
Leerplichtige leerlingen krijgen vrijstelling op basis van briefje ouders of  
doktersattest. 
Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen één keer om de drie weken  
zwemmen.  
 
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de kinderen van het lager  
het T-shirt van de school, een sportbroekje en aangepaste sportschoenen  
of gympjes. Al het turngerief wordt in een tas bijgehouden. 

 De kleuters dragen tijdens de turnles best aangepaste kledij. 
 We vragen ouders het turngerief geregeld te wassen. 

 Het zwemgerief bestaat uit een badpak(meisjes) of zwembroek (jongens), een grote handdoek 
 om zich af te drogen en een kleine handdoek om op te staan, een kam of borstel. Dit alles  
 steekt samen in een zwemtas. 
 

2.15. Een- of meerdaagse schooluitstappen 

  Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. Deze activiteiten worden meegedeeld in agenda of 
door middel van een afzonderlijke mededeling. 
 
We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan extra-
murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het 
onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van 
de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 
betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan 
deze meerdaagse extra-murosactiviteiten moeten wel op school aanwezig zijn. 

 

2.16. Schoolleefregels   

 Op onze school willen we een leefklimaat uitbouwen waarin de grondwaarden van onze 
 christelijke identiteit aanwezig zijn. Om goed samen te leven zijn er afspraken en regels nodig. 
 In onderstaande schoolleefregels uiten we onze verwachtingen. 

  Gedrag tegenover leerkrachten en tegenover elkaar 

   Onze school verwacht van de kinderen: 
   - dat ze leerkrachten in een beleefde taal aanspreken, 
   - dat ze eerlijk zijn tegenover leerkrachten en tegenover elkaar, 
   - dat ze elkaar aanspreken met de voornaam, 
   - dat ze niemand uitsluiten bij het spel, 
   - dat ze niet ruw spelen,  
   - dat ze spelen met fair play, 
   - dat ze elkaar niet kwetsen, noch met woorden noch door daden, 
   - dat ze oog hebben voor ‘de zwakste’, 
   - dat ze respect hebben voor kledij en gerei van zichzelf en van de anderen.  
 

  Zorg dragen voor de school en het schoolmateriaal 

  We verwachten dat kinderen meewerken aan het netjes en intact houden van de school  
  en het schoolmateriaal. 
  We verwachten van de kinderen: 
   - dat ze geen beschadigingen aanbrengen aan gebouwen en materiaal, 
   - dat ze afval gooien in de daartoe bestemde vuilnisbakken, 
   - dat ze hun schoolgerei niet laten rondslingeren, 
   - dat ze lokalen proper houden, ook de toiletten. 
  Opzettelijk aangebrachte schade aan het schoolgebouw en/of schoolmateriaal komt 
  steeds ten laste van de ouders. Uit eerbied voor het milieu verwachten we van de  
  kinderen dat ze zuinig omspringen met materialen (bv. toiletpapier). 
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  Zorg dragen voor schoolgerei 

  Het basisonderwijs wordt verondersteld gratis te zijn.  
  De kinderen kunnen dus alle schoolgerei ter beschikking krijgen.  
  Ze mogen natuurlijk ook hun eigen schoolgerei gebruiken. 

Zo leren ze ook verantwoordelijkheid voor eigen spullen dragen. 
Bij vernielen of verliezen van schoolgerei dat door de school  
ter beschikking wordt gesteld, wordt de schade door de ouders  
betaald.  

  Laat je kind niet met een te zware boekentas rondzeulen.  
  Controleer geregeld de inhoud: soms blijven mededelingen wekenlang in de boekentas 
  zitten. Een zak vervangt de boekentas niet.  
  Schoolgerei behandelen we met zorg en respect: 
   - het eigen schoolgerei en dat van anderen, 
   - de leer- en handboeken. 
 

 Persoonlijke bezittingen 

Gsm, fototoestel, mp3-speler, i-pod en andere technologische snufjes worden niet 
meegebracht naar school. Bij overtreding wordt het toestel afgenomen tot na schooltijd. 
Om uitzonderlijke redenen en mits schriftelijke verantwoording door de ouders kan een 
kind een gsm bij zich hebben. 

   
  Uiterlijk en kledij 

  Onze school verwacht dat kinderen er verzorgd uitzien als ze naar school komen: goed 
  gewassen, met gepoetste tanden en verzorgd haar. 
  Er wordt verwacht dat ze eenvoudige en nette kledij dragen, aangepast aan het seizoen. 
        Tijdens de activiteiten in schoolverband wordt niets op het hoofd gedragen. 
  Extravagante kledij, opvallende sieraden en modesnufjes horen niet thuis in het  
  leerklimaat van onze school. 
  Gelieve alle kledingsstukken en gerief te naamtekenen!!! 
  Zowel in de Statiestraat als in de Dreve is er een plaats waar verloren voorwerpen 
  verzameld worden.  
 
  Stiptheid 

  We vragen de ouders met aandrang dat kinderen niet te laat komen. Maar ze mogen ook  
  niet te vroeg aanwezig zijn.  
  ’s Ochtends gaat de schoolpoort open om 8.15 uur. In de Statiestraat mogen kinderen die  
  ’s ochtends naar de opvang gaan  vòòr 8.15 uur het gebouw in de Statiestraat 
  binnenkomen. 
  Kinderen die niet van de opvang gebruik maken, worden niet in school binnengelaten. 
  Stuur je kind dus niet te vroeg naar school als het niet naar de opvang gaat!!! 

 Op de speelplaats volgen de kinderen stipt de opgelegde afspraken bij het belteken. 
 In het vrij kwartiertje gaan de kinderen eerst naar het toilet. 
   

  Orde  

 Rangen worden ordentelijk gevormd om met de nodige rust naar binnen te kunnen gaan 
 onder begeleiding van de leerkracht. 
 Ook het verlaten van de klas gebeurt op een rustige manier. 
 Omwille van de veiligheid wordt niet geroepen, gelopen, geduwd en van plaats gewisseld.  

 

  Snoep en drank 

  Snoep en kauwgom zijn verboden op school. Een droge koek kan wel. 
  Op school hebben de kinderen de gelegenheid om melk te drinken. Frisdranken (cola  
  e.d.) zijn niet toegelaten. De kinderen kunnen wel een flesje water of een sapje 
  meebrengen. 
 
  Verjaardagen 

  Een verjaardag is voor een kind een belangrijke feestelijke gebeurtenis. Ook op school 
  laten we dit niet onopgemerkt voorbijgaan. Verjaardagen worden op een passende 
  manier gevierd. Jarigen mogen voor de andere kinderen een stukje taart of cake, een 
  stuk fruit, een koek of een ijsje meebrengen. Snoep, cadeautjes of andere gadgets  
  worden op school niet uitgedeeld. 

 



21 

 

 

2.17. Logopedie - revalidatie   

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden 
omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 
- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 
tijdens de lestijden.  
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden, 
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 

blijkt, 
- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is, 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een 
specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 
moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden, 
- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de problematiek van die aard is dat het wettelijke voorziene zorgbeleid 
van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet 
beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment 
van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor 
de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig 
afgeleverd worden; 

-   
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen; de revalidatieverstrekker bezorgt op 

het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 

CLB, met de inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 
door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

2.18. Ziekte of ongeval tijdens de schooluren  

Bij ziekte of ongeval met niet-dringend karakter (geen tussenkomst dokter/hulpdienst nodig) 
probeert de school de ouders of familie op de hoogte te brengen met de vraag de leerling op 
school te komen ophalen om zelf het nodige te doen. 
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter 
beschikking, ook geen pijnstillers.  
Bij dringende gevallen (onmiddellijke tussenkomst dokter nodig) belt de school de 
dokter/hulpdienst op of gaat zelf naar dokter/spoedopname. De ouders worden zo snel 
mogelijk op de hoogte gebracht. 
Bij tussenkomst van de verzekering worden de nodige papieren aan de ouders bezorgd. 
  Bijlage: 8. Wat doen bij schoolongeval? 
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2.19. Toedienen van medicatie   

Medicatie wordt in principe thuis gegeven.  Toch kan het gebeuren dat uw kind op 
doktersvoorschrift medicatie moet nemen op school. Omdat het hier toch wel over een erg 
belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om - als uw kind absoluut medicatie moet nemen 
tijdens de schooluren – u gebruikt maakt van een ‘aanvraagformulier toedienen medicatie op 
school’. 
Elk gezin ontvangt één document bij begin schooljaar.  
Dit document kunt u ook afhalen van de website (sectie ‘info’, rubriek ‘documenten’). 
Het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts’ (achterkant) moet effectief door een arts zijn 
ingevuld (met stempel en handtekening). 
Indien u op consultatie dit formulier vergat mee te nemen, is een ander attest van de dokter ook 
geldig (met volledige omschrijving van product, periode, tijdstip, dosering, toedieningwijze, evt. 
bijwerkingen,… + stempel en handtekening). 
Indien enkel de ouders om toediening van medicatie vragen, zal de school daar niet op ingaan. 
Een doktersvoorschrift is steeds vereist. 
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet 
worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. De school laat verzorging toe op school 
door de door ouders ingeroepen hulpdiensten zoals het Wit-Gele Kruis. 
  Bijlage: 8. Wat doen bij toedienen medicatie + één aanvraagformulier 

 
 

2.20. Overgang naar secundair met BaSO-fiche   

De school begeleidt leerlingen bij de overgang naar secundair onderwijs: projectweek, 
bezoeken aan secundaire scholen, overlegmomenten ouders-school-clb. 
Op het einde van het zesde leerjaar wordt in overleg tussen de school en de ouders een 
BaSO-fiche opgesteld met relevante leerlinggegevens. Ouders kunnen zelf bepalen of ze de 
fiche afgeven bij inschrijving in het secundair. 

 

 
 
 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Volgens decreet heeft elke leerling een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders. 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven blijft een kind bij ons 
ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn 
opgesomd. De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen 
of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten. 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een 
bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de 
klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op 
basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 
daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien 
je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus 
van het lopende schooljaar. 
 
Herinschrijving bij overgang van kleuteronderwijs naar het lager onderwijs 
Als je kind in onze school ingeschreven is als kleuter, dan dient het niet opnieuw ingeschreven te 
worden bij de overgang naar het lager onderwijs.  
 
Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

 Leerlingen kunnen pas instappen in het eerste leerjaar als ze aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoen ( Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’). 

 5-jarige kleuters moeten ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest om op 6-jarige 
leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het daaropvolgende 
schooljaar. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen 
die niet voldoende aanwezig zijn geweest. 

3.  Inschrijven van leerlingen en leerplicht 
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Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 
taaltraject. 

 
 
 
 
Welke informatie houden wij bij over een leerling? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen 
de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens 
van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig 
zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding. 
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Iomniwize We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de 
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken 
zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. 
Je kan je toestemming altijd intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur. 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: 
• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de 
essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorde-ren, monitoren, 
evalueren en attesteren; 
• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 
Als ouder kun je - op verzoek - deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens 
doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de 
overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de 
schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 
overdraagbaar. De school is decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag  
aan de nieuwe school door te geven. 
 
Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes,...) 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de school-krant 
en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 
informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met 
respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren 
van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog 
intrekken.  
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je 
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 
betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. 
de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
Recht op inzage en toelichting 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en 
uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schrif-telijk contact 
op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrek-king hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen.  
 
 

4.  Privacy en omgaan met leerlingengegevens  



24 

 

 
 
 
Zorg en aandacht voor het kind 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die dit proces doormaken, wil de school een 
luisterend oor, openheid , begrip en extra aandacht bieden. 
 
Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een 
rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, 
houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan 
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.  
 
Afspraken informatiedoorstroom, wijze van betaling schoolrekening 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 
Ook over de wijze waarop de betaling van schoolrekeningen gebeurt wordt overleg gepleegd. 
 
Co-schoolschap 
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk bij welke ouder het 
verblijft, kan niet. Om verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van ontwikkelen en leren te 
garanderen, kan je kind niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een 
leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen 
in- en uitschrijven.    
 
 
 
 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuig- 
schrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een 
regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde  
leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het 
aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijk-
waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen 
getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 
niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager 
onderwijs staat. 
 
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je 
kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan 
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wan-neer 
de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in … . De datum van uitreiking is ook de 
ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 
juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 
 
Beroepsprocedure 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, 
kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

6.  Getuigschrift basisonderwijs 

5.  Ouderlijk gezag, echtscheiding  

 

http://www.ibvleuven.be/ibvleuven.be/images/stories/ibv/diploma.bmp
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Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Wanneer we spreken over directeur, hebben 
we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van 
het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet 
hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, 
bv.via e-mail of brief. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je 
kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we 
niet meer op die vraag ingaan.  
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt 
aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens zijn beslissing 
heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
 -De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 
rechtvaardigen; 
-De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 
klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.  

4.    Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de 
nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur 
(  Zie bijlage: 1. Wie is wie?). 

  Dat kan via een aangetekende brief 
  of... 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur. 
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 
aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één 
van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na 
verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 
verzending als voor de ontvangst. 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• het beroep is gedateerd en ondertekend; 
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst). 
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van 
het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

                   Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.  

6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je 
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 
beroepscommissie kan samenkomen is vastgesteld op maximum één maand nat het 
aantekenen van het beroep. Het is enkel mogelijk een gesprek te verzetten bij 
gewettigde reden of overmacht.  

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 
aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
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Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 
school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van 
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, 
geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk 
afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs 
toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een 
aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter 
kennis gebracht. 

 
 

 
 
 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Als je kind wegens (chronische) ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan 
komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden.  
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een 
medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest 
toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je 
kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat 
het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 
georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je 
kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 
binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer 
doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag 
in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis 
per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op 
school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt 
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische 
vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze 
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 
afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar 
niet toe verplicht.  
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 
onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis 
vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 
geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingen-
groep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid 
om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan 
samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 
 
 
 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

In onze school kunnen, voor sommige doeleinden en onder bepaalde voorwaarden, mededelingen 
toegelaten worden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of 
diensten te bevorderen. 
Het uitdelen van folders kan enkel mits toestemming van het schoolbestuur (via directie). 
Indien bepaalde vormen van sponsering toelaatbaar geacht worden geeft het schoolbestuur (via de 
directie) aan waar de grenzen liggen. De afspraken worden gemaakt binnen de schoolraad. 
  
 - In schoolboeken, werkboekjes, agenda,… mag geen reclame voorkomen. 
 - De klas, de gymzaal,… moeten vrij blijven van reclameboodschappen. 

7.  Onderwijs aan huis 

8.  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
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 - In de eetzaal mogen geen reclamepanelen aangebracht worden. 
 - Het vermelden van een naam (logo, merk…) van een bedrijf op een didactisch middel (bv. 
   computer) moet niet beschouwd worden als een reclameboodschap. 
 - In een brief aan de ouders mag meegedeeld worden dat een activiteit gratis of aan verminderde 
   prijs wordt aangeboden aan de leerlingen door tussenkomst van een bepaald bedrijf of zelfstandig 
   ondernemer (hierbij mag enkel de naam van de onderneming worden vermeld,  
   geen reclameboodschap). 
 - Er wordt geen reclame toegelaten die naar vorm en inhoud beoordeeld wordt als niet smaakvol  
   en/of onfatsoenlijk (geweld, racisme, onverdraagzaamheid…) 
 - Het feit dat een school gesponsord wordt door een bedrijf mag niet tot gevolg hebben dat de 
   school verplicht wordt om eventuele aankopen bij dat bedrijf te doen. 
 
 

 
 

 
Leerlingen 
Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen op school, langs de weg van huis naar 
school en omgekeerd. Dit op voorwaarde dat zij de kortste en/of veiligste en/of normale schoolweg 
nemen. Alleen lichamelijke schade is gedekt. 
In tegenstelling met een arbeidsongeval betaalt de patiënt alle medische kosten zelf. Na tussenkomst 
van de mutualiteit  wordt het resterende bedrag achteraf terugbetaald door de schoolpolis.  
Let wel: Schade aan derden (op straat, ruiten, fietsen, brillen…) worden door de schoolverzekering 
nooit gedekt. Daarom kan het goed zijn een aansprakelijkheidspolis (familiale) te nemen. 
Wie zonder toelating de school verlaat of wie zich op school bevindt, buiten de uren waarop toezicht is 
voorzien, komt bij een ongeval niet in aanmerking voor schadeloosstelling. 

  Bijlage: 8. Wat doen bij een schoolongeval? 
 
Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe 
wet van 3 juli 2005 betreffend de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de 
vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt 
en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffend vrijwilligers in het 
schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
Organisator is het schoolbestuur. ( Bijlage: punt 1. Wie is wie?) 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten waarin de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen zijn verzekerd. Het contract werd afgesloten bij Interdio 
Verzekeringen, polisnummer 73042081800164; De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.  
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 
van vrijwilligerswerk. Ingeval hij de schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en 
zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij 
gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn 
binnen telefonische hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. 
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 
 

 
 
 
 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen 
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen 
te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een 
mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 
oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 
tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen 
een tuchtmaatregel op te leggen. 
 

9.  Ongevallen en schoolverzekering 

10.  Herstel- en sanctioneringsbeleid 
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Begeleidende maatregelen 
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met 
je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind 
helpen tot gewenst gedrag te komen.  
Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met de klastitularis, de zorgcoördinator of de directeur, 
• Een time-out: 
 Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de 

time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. 
Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

• Een begeleidingsplan:  
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer 
zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee 
verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind 
opgevolgd. 

 
 

Herstel 
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 
herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
• een bemiddelingsgesprek;  
• no blame-methode bij een pestproblematiek; 
• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of 
vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg 
zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals hieronder beschreven, voor onbepaalde tijd 
uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

Ordemaatregelen 
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een 
ordemaatregel worden genomen. Tijdens deze ordemaatregel blijft de leerling op school. 
Mogelijke ordemaatregelen: 
 - verwittiging, 
 - strafwerk, 
 - een specifieke opdracht, 
 - tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding  bij de directie. 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school (evt. in 
samenspraak met de directie).  
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB 
bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van het kind, ook met een begeleidingsplan, 
een probleem vormt voor het kunnen verstrekken van onderwijs of  het kunnen realiseren van het 
opvoedingsproject, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 
 

Tuchtmaatregelen 
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 
belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en 
integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een 
tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager 
onderwijs. 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 
schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 
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Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen om je kind 
preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient de leefregels te handhaven én om te kunnen 
nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders 
van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe 
niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet 
binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure 
gevolgd: 

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In 
geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 
van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 
vertrouwenspersoon de ouders en hun kind Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats 
op de vierde dag na de verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op 
inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4 Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met 
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.  

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun 
kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één 
maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog 
niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de 
opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de 
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven. 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de 
activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de 
ouders. 
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een 
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk 
en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
 

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 
als volgt: 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur.(  Zie bijlage: 1. Wie is wie?). 

of... 
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum 
je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 
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De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 
beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn 
van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt 
geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• het beroep is gedateerd en ondertekend; 
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst). 
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van 
het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

                   Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die je klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De 
persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van 
de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

3 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan 
je  daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging 
zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Vóór 
de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent 
enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting 
van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot 
een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 
niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer 
er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de 
doorslag.  

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de 
definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de 
beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 
dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dit betekent dat ook 
tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 
 

 

 

 

 

 

 

Welzijn en preventie 
In haar beleidsverklaring verklaart het schoolbestuur dat zij een actief welzijnsbeleid voert conform de 
wettelijke bepalingen (welzijnswet 04.08.1996 en KB’S). Dit beleid is geïnspireerd vanuit het 
opvoedingsproject. De volledige verklaring ligt ter inzage in het bureel van de directie.  
In een globaal preventieplan en jaaractieplannen wordt planmatig aan welzijn – zowel fysisch als 
psychisch -  en preventie gewerkt. 
De school beschikt over een preventieadviseur die dit beleid ondersteunt en coördineert. 

11.  Welzijnsbeleid 
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Veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 
De school streeft naar een optimaal veilige, gezonde en bewoonbare gebouwen. 
Voor het gebouw in de Dreve rekent zij daarvoor op het engagement van het gemeentebestuur van 
Dentergem dat eigenaar is van de gebouwen. 

Rookverbod 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is 24 op 24 uur en 7 op 7dagen verboden te roken 
in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. ook verdmapers zoals 
de elektronishce sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen 
nicotine en tabak bevatten. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

Ziekte of ongeval tijdens de schooluren 
Zie ‘Organisatie van het schoolgebeuren’. (Deel 3, 2.17) 

Toedienen van medicatie 
Zie ‘Organisatie van het schoolgebeuren’. (Deel 3, 2.18) 

Noodsituaties: evacuatie 
De school beschikt over een evacuatieplan in beide vestigingen. 
Minstens 1 keer per jaar wordt een evacuatieoefening gehouden. 

Verkeersveiligheid 
De school maakt, in samenwerking met de gemeente, werk van een veilige schoolomgeving. 
Leerlingen worden gestimuleerd om zo veilig mogelijk in het verkeer te handelen. 
We hopen dat ouders ons daarin bijtreden. 
Zie ook ‘Organisatie van het schoolgebeuren’. (Deel 3, 2.3) 

Milieuzorg op school 
De school besteedt door middel van voorleven en educaties aandacht aan de zorg voor het milieu. 
 
 

 

 

 

 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of 
zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, kun je contact 
opnemen met de voorzitter van het schoolbestuur, de directeur of leden van de schoolraad. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot 
een oplossing te komen. 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die jou volstaat, dan kun je je klacht in een 
volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een brief. Het 
correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
De klacht kan ook via e-mail ingediend worden: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
Ook het contactformulier op de website van de Klachtencommissie kan gebruikt worden om een klacht 
in te dienen: http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.  
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze 
aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten 
minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 
vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 
betrekking hebben over een misdrijf); 

12.  Klachtenregeling  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 
genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie- of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 
over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing 
…). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomstt van deze klachtenregeling heeft 
dan ook geen juridisch effect.  De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen 
een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
 
 
 

 

 

 

 Regelgeving:  zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’  

Leerlingenonkosten 

Materialen voor nastreven van ontwikkelingsdoelen (kleuter)  
en bereiken van eindtermen (lager) worden door de school  
gratis aangeboden. 
De school staat wel toe dat leerlingen hun eigen materialen gebruiken. 
Lijst: zie infobrochure ‘onderwijsregelgeving’. 
 
Voor dagactiviteiten en verplichte activiteiten, materialen rekent de school per  
schooljaar hoogstens 45 euro aan voor de kleuters en 90 euro voor de leerlingen van het lager. 
Voor meerdaagse uitstappen rekent de school voor leerlingen lager onderwijs maximaal 445 euro aan 
(voor de volledige schoolloopbaan in het lager onderwijs).    
 
De school biedt ook niet-verplichte goederen en diensten aan (melk, tijdschriften, foto’s,…). 
 
In bijlage vind je de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur 
gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die 
niet kosteloos kunnen aangeboden worden. 
  Bijlage: 7. Bijdrageregeling 
 
Frequentie schoolrekeningen en fouten op de rekening 
Maandelijks krijgen de kinderen een schoolrekening mee naar huis. Indien ouders een vergissing in 
de aanrekening vaststellen, contacteren zij de directeur of de administratief medewerker. Na controle 
door de administratie worden de ouders op de hoogte gebracht hoe de mogelijke fout gecorrigeerd zal 
worden. 
 
Wijze van betaling 
Betalen van de schoolrekeningen gebeurt door overschrijving op rekening van de school. Het kan ook 
door middel van domiciliëring.  
 
Procedure betaling en opvolging 
Binnen de Scholengemeenschap Basisonderwijs Regio Tielt, waartoe onze school behoort, zijn 
gemeenschappelijke afspraken rond de betaling van de schoolrekeningen. 
Volgende principes staan hierbij voorop: 

1. Alle rekeningen gaan mee rond de 5de schooldag van elke maand via de schooltas van het 
kind. 

2. Er wordt een betalingstermijn op de rekening voorzien van 15 dagen. 
3. Indien de rekening niet tijdig betaald is, wordt de eerste herinnering meegegeven met het kind 

rond de 15de van de volgende maand. 
4. Ook hier wordt een betalingstermijn van 15 dagen voorzien. 

13.  Financiële bijdragen 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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5. Indien de rekening ook na de eerste herinnering niet tijdig betaald is, wordt het dossier 
overgemaakt aan de advocaat van de scholengemeenschap. Hiertoe worden kosten in 
rekening gebracht van de ouders. Betaling rechtstreeks aan de school is dan niet meer 
mogelijk. 

Betalingsproblemen 
Als de schoolrekeningen onbetaald blijven, kunnen de ouders niet meer intekenen op de diensten, 
materialen of verbruiksgoederen die vrijblijvend zijn (maaltijden, melk, tijdschriften,…). 
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met 
de directeur of met de voorzitter van het schoolbestuur. Er wordt met u naar een oplossing gezocht. 
Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  
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Hieronder een overzichtje van vaak gebruikte ‘school’termen met een woordje uitleg. 

Ontwikkelingsdoelen 

Eindtermen 

Voor het kleuteronderwijs schreef de overheid ‘ontwikkelingsdoelen’ uit 
die nagestreefd dienen te worden bij kleuters. 

Voor het lager onderwijs schreef de overheid ‘eindtermen’ uit die door 
leerlingen in voldoende mate behaald dienen te worden op het einde 
van de lagere school. 

 

Leerplan 

ZILL 

Scholen hanteren leerplannen die door onderwijsnetten zijn opgesteld 
en die door de overheid zijn goedgekeurd(die dus conform de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn). 

Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen heeft zijn eigen leerplanconcept: 
ZILL (Zin in leren! Zin in leven!) 

Dit concept bevat krachtlijnen voor eigentijds kwaliteitsvol onderwijs en 
een doelenkader voor tien ontwikkelvelden. 

 

Welbevinden 

Betrokkenheid 

Een hoog welbevinden en grote betrokkenheid zijn geen doelen op 
zich, maar belangrijke voorwaarden om te kunnen ontwikkelen en 
leren. 

Onze school heeft dan ook bijzonder veel aandacht voor deze twee 
pijlers. 

Onder welbevinden verstaan we het zich goed in zijn vel voelen, het 
zich thuis voelen om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Betrokkenheid slaat op de graad waarmee kinderen deelnemen aan en 
zich verbonden voelen met het school- en klasgebeuren. 
 

Observatie 

 

Het bekijken en analyseren van gedragingen van de kinderen. 

Dit gebeurt in de klas tijdens de lessen, maar ook in de gym- en 
zwemles en op de speelplaats. 

 

Evaluatie Evalueren is een waardeoordeel vellen over het kennen, kunnen en zijn 
van de kinderen met het oog op verder ontwikkelen. 

Dit gebeurt aan de hand van toetsen, observaties, ‘groei’documenten, 
portfolio’s, gesprekken,... 

Onze school probeert zo breed mogelijk leerlingen te evalueren: alle 
ontwikkelingsdomeinen, met verschillende evaluatiewijzen en – 
middelen, met verschillende betrokkenen. Ook zelfevaluatie door de 
leerling heeft hierin zijn plaats; 

Aan de hand van evaluaties wordt bepaald welke weg verder met de 
klas en met elk kind afzonderlijk wordt uitgestippeld om verder te 
ontwikkelen. 

 

Remediëring Remediëren is het bijsturen van ontwikkelings-,leer- of 
gedragsproblemen. 

 

Differentiatie Differentiëren is onderwijs geven op maat van elk kind afzonderlijk, elk 
met eigen mogelijkheden, interesses, vaardigheden,… 

In de klas wordt er gedifferentieerd: soms worden leerlingen individueel 
begeleid, soms in groepjes. 

Ook  contract- en hoekenwerk lenen zich tot differentiatie. 

Differentiëren kan naar inhoud, naar hoeveelheid. 

Ook op vlak van huistaak en toetsen kan gedifferentieerd worden. 

 

 

 DEEL 4    SCHOOLTERMINOLOGIE 
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MDO Het multidisciplinair overleg (MDO) bestaat uit: de klastitularis, de 
zorgcoördinator, het CLB en de directie (en eventueel externe 
hulpverleners, o.a. logopediste). 

Tijdens dit overleg worden zowel de leer- als leefhoudingen van de 
kinderen besproken en gaan we bij problemen op zoek naar eventuele 
oplossingen. Indien een gesprek met de ouders nodig blijkt, kunnen 
deze ook buiten de gewone oudercontacten, worden uitgenodigd om 
samen met ons naar oplossingen te zoeken. 

 

 

Zorg In onze school willen we zorgbreed werken. 

Om alle kinderen optimale kansen te geven vertrekken we vanuit eigen 
mogelijkheden en zorgvragen van de kinderen. 

Voor kinderen die toch dreigen problemen te ondervinden bij hun 
ontwikkeling of hun leren, doen we aan zorgverbreding. 

Om die zorg optimaal te laten functioneren heeft onze school een 
zorgcoördinator en zorgleerkracht die zich een aantal lestijden per 
week toeleggen op het zorgbeleid. 

Muzische  

opvoeding 

Muzische opvoeding wordt door ouders wel eens verward met muzikale 
opvoeding. Dit laatste is echter maar één domein binnen de muzische 
opvoeding. Muzische opvoeding omvat 4 domeinen: 

 - muzikale opvoeding, 

 - beeldende opvoeding, 

 - dans en bewegingsexpressie, 

 - dramatisch spel 

SES-lestijden Lestijden die de school ontvangt op basis van leerlingenkenmerken die 
te maken hebben met socio-economische status van de leerlingen. 

 

 
In  de bijlage bij deze schoolbrochure vind  je de veranderlijke gegevens: namen, 
adressen, uren, tarieven,… 
 
Deze schoolbrochure kwam tot stand in overleg met het schoolbestuur, de directie. 
Wijzigingen in vergelijking met de vorige versie werden voor advies voorgelegd aan de schoolraad. 


