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Welkom
Van harte ' WELKOM ' aan U, beste ouders.
Kinderen opvoeden en begeleiden op de weg van kleine peuter tot fijne volwassene.
Het is een opgave en een uitdaging die gezin en school samen moeten waar maken.
We zijn dan ook blij en dankbaar dat U voor het onderwijs en de opvoeding van Uw kind kiest
voor onze school.
Ons gans schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die kinderen
nodig hebben zich evenwichtig te ontplooien.
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en
degelijk onderwijs verwachten.
We hopen ook dit schooljaar goed met U te kunnen samenwerken. Bij vragen en
problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
We hopen dat U Uw kind(eren) aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te
streven en de afspraken na te leven.

Dag lieve kinderen. Ook jullie heten we van harte ' WELKOM '.
Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht die je aan de
hand van de juf stap voor stap zult mogen verkennen.
Kom je naar de lagere school, dan gaat ook voor jou een nieuwe wereld open.
En als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wel wat tijd vragen maar ... we zullen je
helpen en hopen dat je je snel thuis mag voelen.
We wensen jullie allemaal, van klein tot groot, een fijne schoolloopbaan toe.

Het schoolteam.
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1. Onze school.
De 5 waarden van
onze school.
1) ZORGZAAMHEID.
Om kinderen goed te laten leren / ontwikkelen, dragen we zorg voor elk van hen. We geven kinderen
veel kansen om succes te ervaren. We passen, binnen de grenzen van ons kunnen, ons onderwijs aan de
behoeften van elk kind aan.
We geven zorg op maat. We bevestigen wat goed lukt. We geloven in de leer-kracht van elk kind.
We hebben een zorgbeleid en dat vertaalt zich in het zorgcontinuüm. Het zorgteam coördineert de zorg
op school.

2) VERTROUWEN.
Om kinderen goed te laten leren / ontwikkelen, geven we hen voldoende vertrouwen. We
zorgen er samen voor dat ze de kansen en uitdagingen krijgen die ze nodig hebben om te
groeien. We blijven geloven in hun groeimogelijkheden.
We geloven in de talenten en mogelijkheden van alle mensen die meebouwen aan onze school.
Dit vertrouwen hopen wij op onze beurt ook te mogen ervaren van kinderen en ouders. Het
besef dat iedereen zijn best doet, draagt bij tot een positieve schoolsfeer.
Die cultuur van vertrouwen bepaalt eveneens de relaties tussen directie, onderwijzend en
ondersteunend personeel, ouders en leerlingen. Wie zich goed en veilig wil voelen, heeft
vertrouwen nodig.
3) ERKENNING EN WAARDERING.
Om kinderen goed te laten leren / ontwikkelen, geven we hen het gevoel dat ze voor ons belangrijk zijn,
dat we ze de moeite waard vinden en dat ze op ons kunnen rekenen.
We willen door een wederzijdse wisselwerking elkaar positief bevestigen en zo aan iedereen de kans
geven tot persoonlijke groei.
In onze school proberen we iedereen positief te bevestigen omdat we er van overtuigd zijn dat
zowel klein als groot deze erkenning en waardering nodig heeft.

4) OPTIMISME EN POSITIVITEIT.
Om kinderen goed te laten leren / ontwikkelen is het nodig dat ze met een brede hoopvolle blik kijken
naar zichzelf, de anderen, de omgeving en de wereld.
In onze school stimuleren we een positieve kijk op de wereld en de mensen. We zijn niet blind voor wat
minder goed gaat, maar zoeken steeds naar een positieve oplossing. Daarbij communiceren we open en
eerlijk. Door hiervoor tijd en ruimte te maken, scheppen we een warme schoolsfeer.
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5) VERNIEUWING.
Om kinderen goed te laten leren / ontwikkelen zoeken we kansen om voortdurend in beweging te blijven
en helpen we hen om creatieve, verfrissende manieren te ontdekken waarmee ze aan de slag kunnen.
Is kiezen voor groei. Is openstaan voor zinvolle vernieuwing.
We vinden het belangrijk ons onderwijs te vernieuwen omdat we willen ‘vooruit’ gaan en niet blijven
steken. Stilstaan is achteruitgaan. Goed onderwijs evolueert constant.
We trachten nieuwe evoluties te begrijpen, toe te passen en te zien als een uitdaging.
Het is belangrijk ons onderwijs te vernieuwen omdat nieuwe uitdagingen nieuwe kansen geven voor het
leren van de kinderen.

Ons bijbelverhaal

‘De ark van Noach.’

Dit is een verhaal uit het boek Genesis (Gen 6,5-9,29).
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1) Het verhaal.
In het begin maakt God de aarde en Hij ziet dat het goed is...
Maar het blijft niet zo mooi en zo goed. De mensen luisteren niet naar God. Ze maken ruzie en slaan
elkaar.
Dan zegt God : "Ik heb spijt dat ik de aarde en de mensen gemaakt heb. Ik maak hier een eind aan."
Er is één mens die een vriend is van God. Dat is Noach. Hij leeft niet zoals de andere mensen. Hij is
eerlijk. Hij is vriendelijk. Hij zorgt goed voor de dieren. Hij vergeet God niet en God vergeet Noach niet.
God zegt tegen Noach : "Jij moet een ark bouwen. Een grote boot van hout." Als de ark klaar is, moet
Noach in de ark wonen met zijn familie en met alle grote en kleine dieren. Twee van elke soort, een
mannetje en een vrouwtje.
Als iedereen binnen is, sluit God de deur. Het water stijgt. Het regent en stormt, wel 40 dagen lang. Alles
wat niet bij Noach in de ark is, verdrinkt.
God vergeet de mensen en de dieren in de ark niet. Hij laat het ophouden met regenen. Het water zakt
langzaam. De ark blijft vastzitten, bovenop een berg.
Noach maakt een raam open. Hij laat een duif los en zegt :"Ga jij eens kijken of het land al droog is".
Maar de duif is vlug terug. Er is nog overal water. Na een week laat Noach de duif weer los. De duif komt
terug met een olijftakje in zijn snavel. Noach begrijpt dat het water gezakt is. Hij laat de duif weer los. De
duif komt niet meer terug. De aarde is droog!
Noach opent de deur en zegt : "Ga naar buiten, nu moeten we alles beter doen!".
De mensen en dieren kunnen weer leven op aarde. Noach bouwt een altaar en dankt God.
De zon schijnt weer. Kijk de regenboog! God sluit een verbond met Noach.
God zegt : "Als ik de regenboog zie, zal ik aan de mensen denken en aan de dieren en aan alles wat
leeft. Ik laat ze nooit meer alleen. Dat beloof ik.
2. De link met onze waarden.
➢ Zorgzaamheid : Noach draagt zorg voor alle mensen en dieren. Onderweg zorgt iedereen voor
elkaar. Zo kan de ark uiteindelijk stranden. God zorgt ervoor dat iedereen veilig aankomt.
➢ Vertrouwen : Tijdens de tocht hebben de mensen vertrouwen in elkaar. Ze vertrouwen ook God
en God vertrouwt de mensen. God beloont de mensen die een goed leven leidden. Als teken van
een verbond zet God in de wolken een regenboog.
➢ Erkenning en waardering : De mensen en de dieren in de ark moeten op elkaar kunnen rekenen.
Door elkaar het gevoel te geven dat iedereen aan boord belangrijk is, ontstaat er een verbond.
Ook God sluit een verbond met mens en dier. Er is wederzijdse erkenning en waardering. Noach
bouwt ter ere van God een altaar.
➢ Optimisme en positiviteit : Iedereen aan boord kijkt hoopvol de toekomst tegemoet. Ook al vond
de duif eerst geen plekje om te landen, Noach liet de duif daarna terug vrij. Ze kwam terug met
een olijftakje en iedereen wist dat het water aan het zakken was en de aarde werd terug droog.
God beloofde de mensen en dieren nooit nog zo te straffen.
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➢ Vernieuwing : De ark moet vooruit, voor elke nieuwe uitdaging dient er een oplossing gevonden
te worden. Iedereen aan boord dient creatief en vernieuwend met de problemen om te gaan.
3. De symbolen in het bijbelverhaal.
➢ Het water : Dit is in het verhaal een teken van zonde én van redding.
➢ De duif : Is in de Bijbel vaak een teken van leven, hoop en vrede.
➢ De groene olijftak : Het symbool van het leven dat doorgaat, van de trouw aan God.
➢ De regenboog : Een teken dat God met de mens een verbond heeft gesloten.

Ons pedagogisch project
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 op
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze
school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. Deze visie op
onderwijs en opvoeding vormt de basis en leidraad voor het ganse doen en laten van ons schoolteam en
voor het gehele beleid van de school.
1) Aandacht voor christelijke zingeving en beleving.
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch
verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding
aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de
katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap
aan jonge kinderen.
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Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.
In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het
mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool
de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets
uitlopen.
Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:
•
het unieke van ieder mensenkind,
•
de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
•
verbondenheid en solidariteit met anderen,
•
vertrouwen in het leven (hoop),
•
genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
•
openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
•
verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
•
vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
•
zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,
•
samenwerking met hen die het wat moeilijker hebben

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen
regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op;
•
de ontmoeting van elkaar in verbondenheid.
•
de verdieping in de Bijbelse Boodschap.
•
de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf.
•
het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met
elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.
Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn geen vrijstellingen mogelijk. In deze lessen komt de
christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de
levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om
competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal.
We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding leggen
tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven
van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie.
Het inzicht in de eigen traditie, kan verdiept worden door de dialoog met
andere
levensvisies.
Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond
onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van
de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze
school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de
levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de
katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere
leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.
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2) Zorg voor kwaliteitsonderwijs : maximale ontplooiing van elk kind.
We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede ' mensen.
De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische
ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:
• de wereld van taal en communicatie
• de wereld van het muzische
• de wereld van cijfers en feiten
• de wereld van de techniek
• de wereld van het samenleven
• de wereld van verleden en heden
• de wereld van het goede
• de wereld van zingeving
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat
kinderen reeds beheersen.
We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en
leerdomeinen zinvol samenhangt.
We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende
dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen
toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met
het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat
is leren dat zin heeft en zin geeft.
3) Zorg voor kwaliteitsonderwijs : een stimulerend opvoedingsklimaat.
We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.
Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen
aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
Leren is niet ‘een vullen van vaten’ met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken
in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze
reeds kennen en kunnen.
Onze opvoeding wordt gedragen door :
•

onze gerichtheid op de uniekheid van ieder
kind.
We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk
af op de ontwikkeling van elk individueel kind.
• de pedagogie van verbondenheid.
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren,
wederzijdse verrijking.
• de pedagogie van de hoop.
We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van
kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen,
hun beperkingen, hun onmogelijkheden toch kansen hebben en begeleid kunnen worden
in hun groei.
• de pedagogie van het geduld
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Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel
geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.
Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:
• model staan voor goed leren
• strategische vragen stellen
• aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
• zinvolle contexten aanbieden
• interactieprocessen begeleiden
• peilen naar de vorderingen
• helpen coachen

4 ) Respect voor en aanvaarding van elk kind, met extra zorg voor de kansarmen.
We streven ernaar elk kind centraal te stellen.
leder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen
daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en
hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden.
Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het
geduld essentieel.
Onze brede zorg heeft twee dimensies.
We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van
alle kinderen. leder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor
aanspraak maken op de nodige zorg.
Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de
kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller
of trager). Hier stoten we op 'bijzondere zorgvragen'. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we
als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde
centra.

5 ) Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid.
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders
verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van
de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een
voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

•
•

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:
• de ouders als eerste verantwoordelijken voor de
opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we
naar een goede communicatie en een zo groot
mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de
school;
externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze
professionalisering.
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•
•

de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in
de school gewerkt wordt.
de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en
onderwijsopdracht.

Wie is wie ?
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap CEL. De twee andere scholen die daartoe
behoren zijn : 1) vrije basisschool Sint-Jozef, Bosdreef 2 A, 9080 Lochristi
2) vrije basisschool Sint-Elooischool, Sint-Elooistraat 58, 9080 Zeveneken.
Coördinerend directeur : mevr. Ann Moerenhout

1) Organisatie van de school.
Schoolbestuur
V.Z.W. Edugo scholengroep
Sint-Jozefstraat 8
9041 Oostakker
BE 0455.490.125
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk
voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van
het onderwijs.
Voorzitster

:

Dagelijks bestuur :

dhr. Cedric Blanpain

bestuur@edugo.be
0473/21.88.50

dhr. Bertrand De Geeter
dhr. Marc De Roo
dhr. Peter Van Bossuyt
mevr. Marijke Van Renterghem
dhr. Eric Van Laere

Campusraad :
Leden

:

Mevr. Els Dobbelaere
Dhr. Chris Scheire
Mevr. Kristien Vandevoorde

Sint-Franciesdijk 17 A Wachtebeke
Walderdonk 64 Wachtebeke
Langelede 47 Wachtebeke

De klassenraad
De klassenraad bestaat uit leerkrachten die onder begeleiding van de directeur de verantwoordelijkheid
dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan de betrokken leerlingen.
De klassenraad beslist over de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs per individuele leerling.
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in
aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het
secundair onderwijs. De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd en op school
bewaard.
Beroepscommissie basisonderwijs
Ouders kunnen bij de voorzitter van deze commissie schriftelijk beroep aantekenen bij een
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definitieve uitsluiting van hun kind op school of bij een niet-akkoord met genomen beslissingen op het
einde van het schooljaar door de klassenraad.
Dit beroep dient te worden gericht aan :

Diocesaan Bureau voor het Katholiek Onderwijs
Marialand 31 9000 GENT

Ouderraad : voorzitster Karolien Gellynck, Peene 46 te Wachtebeke, karoliengellynck@gmail.com
---De ouderraad slaat een brug tussen de school en alle ouders --Wat streeft een ouderraad na ?

- Vlotte communicatie met de school wat betreft aangelegenheden die alle kinderen of een groep kinderen
aanbelangen.
- Mee zorg dragen voor de veiligheid en hygiëne in en rond de school.
- Steunen van de school door:
- mee te werken en / of praktische hulp te bieden bij schoolactiviteiten;
- praktische en financiële steun bij specifieke pedagogische, culturele projecten;
- Organiseren van zowel ontspannende als vormende activiteiten
voor alle ouders.
- Integratie van de school in de omgeving.
- Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.
Schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de vertegenwoordigers van de lokale
gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de
eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke
opvoeding van de leerlingen.
De raad wordt om de vier jaar opnieuw paritair samengesteld en de participanten voor personeel en
ouders worden na kandidatuurstelling verkozen. Samen met de gedelegeerden van het schoolbestuur
worden dan de kandidaten van de lokale gemeenschap geconsolideerd.
De huidige samenstelling is als volgt :
Personeel :

voorzitster : mevr. Katleen De Keyser, Langelede 145 Wachtebeke, 09/228.99.30
Mevr. Leentje Arbyn
Mevr. Annelies Van Hese

Ouders :

Mevr. Melissa Plasschaert
Mevr. Melissa Verschueren
Mevr. Karolien Gellynck

Lokale gemeenschap :

Mevr. Bea Herman
Mevr. Caroline De Visscher
Mevr. Caroline Swartelé
12

De ouders die in de schoolraad zetelen, zitten daar om alle ouders te vertegenwoordigen. Indien er dus
zaken zijn waarover u overleg wenst in deze raad, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen.

2 ) Het centrum voor leerlingenbegeleiding.
Onze school wordt begeleid door:

Vrij CLB
Vestiging Halvemaanstraat 96
9040 St.-Amandsberg
Tel.: 09/218.98.10 (CLB)
09/218. 98. 11 (Medisch Schooltoezicht)
www.vclb.be
halvemaanstraat@vclbgent.be

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders:
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten
voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het
CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
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.
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.
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de
leerling hiermee instemmen.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de
initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering
aangeduide instantie.
- Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.
besmettelijke ziekten.
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere
arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat
de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over
de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van
leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om
al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school
die door een ander centrum wordt bediend.
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het
centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van
de periode van niet-inschrijving.
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•

•

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig
is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze
houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende
regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een
CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

Het multidisciplinair dossier van uw kind.
• Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw
kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMSdossier.
• Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor
verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders
vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
• Er bestaat maar een CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom
wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de
ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10
dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die
wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de nietverplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van
volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de
verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als
vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
• Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens
samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd
aangetekend tot l0 jaar na het laatste contact.

Ondersteuningsnetwerk.
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ‘Divergent’. Voor algemene vragen
over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij
onderstaand aanspreekpunt voor ouders of bij het CLB.
Contactpersonen: Sarah De Schryver & Inge Borghart
Telefoonnummer: 0476 997 734
Mailadres: basis@divergent.gent

Engagementsverklaring tussen school en ouders.
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 je
volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten
we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je
kind bij ons is ingeschreven.

Engagement SCHOOL :
➢ De school streeft in haar onderwijs en opvoeding
naar differentiatie en individualisatie.
➢ Er worden initiatieven genomen rond
doelstellingen, werkwijzen, oefenreeksen, tempo,
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➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

verwachtingspatronen, evaluatie, rapportering, huistaken,… Dit gebeurt op velerlei wijze :
hoekenwerk, contract, keuzeactiviteiten, groepswerk, aangepaste toetsen,…
De klasleraar biedt de leerbedreigde kinderen in de klas optimale ontplooiingskansen aan.
Als een kind hiermee nog niet voldoende kan opgevangen worden, kan individuele hulp of hulp in
kleine groepjes door de zorgleerkracht gebeuren. De leerkracht vult daartoe een aanmeldingsblad
voor de zorgleerkracht in.
De zorgleerkracht coördineert het ganse zorggebeuren : opmaken handelingsplan, samenstellen
zorgdossier, maken van afspraken en plannen van overlegmomenten, individuele en/of
groepsbegeleiding,…
Samen met het klasrapport (lager) en voor elke vakantieperiode (kleuter) wordt het zorgdossier via
het kind aan de ouders bezorgd.
De klasleraar en de zorgleerkracht zijn, in de mate van het mogelijke, aanwezig tijdens de
bespreking met de ouders en/of externe begeleiding van een kind.
Voor kinderen waarbij, door een officiële instantie, een leerstoornis is vastgesteld, kunnen er
Sticordi-maatregelen in een begeleidingsplan worden opgemaakt. Indien dit zo is, wordt het door
de leerkracht opgevolgd.
De school voorziet (eventueel) een aangepaste ruimte voor externe begeleiding van een kind.
De school brengt de ouders bij vermoedelijke leerproblemen tijdig op de hoogte.
De school doet, indien nodig, vrijblijvende aanbevelingen naar het soort externe begeleiding.
Engagement OUDERS :
➢ De ouders nemen bij zorgvragen rond hun kind rechtstreeks contact op met de school.
➢ De ouders zien het zorgdossier in en ondertekenen het telkens dit van school met het kind
wordt meegegeven naar huis.
➢ De ouder(s) is/zijn, op uitnodiging, aanwezig tijdens de bespreking van hun kind door het
zorgteam.
➢ De ouders verklaren zich akkoord met de voorgestelde Sticordi-maatregelen en
ondertekenen het door de school opgemaakt handelingsplan.
➢ De ouders brengen de school tijdig op de hoogte van relevante informatie verstrekt door
externe begeleiding van hun kind.
➢ De ouders appreciëren de door de school geleverde zorginspanningen.
➢ Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie.
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg
van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone
lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis
van de 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.

Revalidatie / logopedie / kinesitherapie.
Er zijn 2 situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden :
• 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:
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• 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 advies moet
motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene
zorgbeleid van de school geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet
beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. . Indien er op het moment van de aanvraag tot
afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het
handelingsgericht advies en 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 en het CLB, met inachtneming van de
privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.
• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening
houdend met het evaluatieverslag van de 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.
Na overleg met de klas- en zorgleerkracht kan de school adviezen geven in verband met extra
ondersteuning door een logopedist, kinesist,…
De ouders zijn vrij in hun keuze. Regelmatig overleg tussen de betrokken partijen is essentieel.

Positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan
met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en
het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de
onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze
leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen).
We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons
gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen
ondersteunen.
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Website school : www.langeledeschool.be
Onze school beschikt ook over een website. Hierop staan onder andere het schoolreglement, een maanden jaarkalender, foto’s van activiteiten, ...
Regelmatig worden er dus foto’s van schoolevenementen op de website geplaatst.
Mocht u als ouder wensen dat uw kind niet op een foto staat, dan kunt u hiervan de directie schriftelijk op
de hoogte brengen.
De zaken die op de website komen, worden met de nodige aandacht voor auteursrechten en respect voor
de persoonlijke levenssfeer behandeld.
Niettemin kan het altijd gebeuren dat er een foutje, een onvolkomenheid of een lacune in de aangeboden
informatie staat.
We wensen er nogmaals op te wijzen dat surfen op het internet, vooral voor kinderen, met de nodige
zorgvuldigheid moet gebeuren. Als ouder hebt u hierin een beschermende, begeleidende en opvoedende
rol.
Als kinderen in de klas op het internet gaan, dan gebeurt dit met de nodig zorg en aandacht en steeds
onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de klasleraar.

2. Leefregels en afspraken.
Aanwezigheden
Engagement SCHOOL :

➢ uurregeling : - 's voormiddags : van 8.30 uur tot 11.40 uur
➢ - 's namiddags : 13.00 uur tot 15.20 uur;
Op woensdag van 8.30 uur tot 12.05 uur.
➢ De speeltijden zijn voorzien van 10 u 10 tot 10 u 25 in de
voormiddag en van 14 u 15 tot 14 u 30 in de namiddag.
➢ Het toezicht door de school begint om 8 u ’s morgens. De
leerlingen die voor 8 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de voorschoolse opvang.
’ s Middags kunnen de leerlingen vanaf 12 u 45 op de speelplaats aankomen van thuis.
➢ 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.
➢ We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. 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
onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
➢ Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij
gewettigde afwezigheid. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is een kleuter halftijds leerplichtig.
➢ Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.
➢ Het wettigen van een afwezigheid : zie wettelijke verplichtingen, deel afwezigheden, p. 23 van het
schoolreglement.
➢ Kinderen mogen om geen enkele reden tijdens de schooldag de school verlaten. Ook kinderen die
's middags op school blijven eten mogen om geen enkele reden de speelplaats verlaten.
➢ Kinderen moeten in de derde kleuterklas minstens 290 halve dagen aanwezig zijn in de klas. Dat
is een voorwaarde om het volgend jaar te starten in het eerste leerjaar.
➢ Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte
aanwezigheid stijgt met de leeftijd.
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< 3 jaar op 31/12: 100 halve dagen op school
3 jaar op 31/12: 150 halve dagen op school
4 jaar op 31/12: 185 halve dagen op school
5 jaar op 31/12: 290 halve dagen op school
➢ Het aantal 'halve dagen op school' is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke tellen niet
mee als 'aanwezig op school'.
➢ De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift
op het einde van het lager onderwijs.
➢ Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en
aan het CLB.
➢ Bij het niet schriftelijk verwittigen van de school van de afwezigheid van een leerplichtige
leerling, krijgen de ouders een afwezigheidformulier aangeboden.
➢ Er mag voor een leerplichtige leerling slechts vier maal per jaar een verklaring, ondertekend en
gedateerd door de ouders worden ingediend. Indien dit aantal bereikt is, worden de ouders
hiervan schriftelijk door het formulier ‘melding afwezigheid wegens ziekte van meer dan 4
periodes’ op de hoogte gebracht.
➢ De school verwacht de kinderen, ook de kleuters, tijdig op school. Ouders van laatkomers
kunnen persoonlijk aangesproken worden.
➢ De ouders van kleuters die veelvuldig afwezig zijn, worden door de school persoonlijk
aangesproken en aangemaand om de kleuter op regelmatiger basis school te laten lopen.
➢ In functie van de kleuterparticipatie kan er bij de afwezige kleuter door de school een huisbezoek
doorgaan.
➢ Bij problematische afwezigheden wordt het CLB ingeschakeld.
Engagement OUDERS :
➢ 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.
➢ We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
➢ Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.
➢ We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8 u 30 en ’s middags om 13 uur.
Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directie. We verwachten dat je ons voor 9
uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.
➢ Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit
aan de overheid.
➢ Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school is zodat
de leerkracht de geplande activiteiten degelijk kan organiseren. Ouders vergezellen hun kind tot
aan de klas bij gebeurlijk te laat komen en sluiten, omwille van veiligheidsredenen, de
schoolpoort.
➢ De ouders houden zich aan de wettelijke verplichtingen wat betreft de afwezigheden van hun kind.
➢ Bij afwezigheid van het kind wordt de school tijdig mondeling of schriftelijk gecontacteerd.
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➢ Het door de school aangeboden afwezigheidformulier of het formulier ‘melding afwezigheid
wegens ziekte van meer dan 4 periodes’ wordt ingevuld en ondertekend aan de school terug
bezorgd.

Agenda
De schoolagenda is het contactmiddel tussen school en ouders.
In het eerste en tweede leerjaar wordt de agenda dagelijks gecontroleerd en gehandtekend door de
leerkrachten. Wij verwachten dat u, ouders, de schoolagenda dagelijks nakijkt en ondertekent.
In de andere leerjaren wordt de schoolagenda wekelijks ondertekend door de leerkrachten en door de
ouders.

Bijdrageregeling
Wij verwijzen voor prijzen naar onze bijdragelijst in de infobrochure.
Deze uitgavenlijst is gebaseerd op het vorig schooljaar. Er kunnen zich
dus wijzigingen voordoen. Alle prijzen zijn in overleg en met advies in
de vergadering van de schoolraad van augustus 2022 goedgekeurd.
• Verplichte activiteiten.
In het kader van de eindtermen (lagere) en de ontwikkelingsdoelen (kleuters) worden er culturele
activiteiten, sportdagen en studie-uitstappen georganiseerd met een gemiddelde van twee
activiteiten per trimester. Naargelang de aard, de bestemming en de verplaatsingsmogelijkheden
kan de kostprijs, door de ouders te betalen, variëren van gratis tot maximum 30 euro (lagere) en 25
euro (kleuters) per activiteit.
Lijst met richtprijzen.
Wij vragen een bijdrage voor :
Richtprijs :
Zwemmen
oudste kleuters
10 x € 5,50 /beurt = € 55
eerste, tweede lj.
20 x € 5.50 / beurt = € 110
vierde, vijfde, zesde lj.
11 x € 5,50 / beurt = € 60.50
derde leerjaar
gratis
Schooluitstappen : eendaags of deel van een dag.
Kleuterschool :
bosuitstap : +/- € 15
Toneel, bezoek boerderij, huis van de Sint : €
15 à € 20 per activiteit.
sportactiviteit : € 15 à € 20.
schoolreis : € 20 à € 25
Lagere school :
bosuitstap : +/- € 15
toneelvoorstelling : € 10 à € 15
bezoek bibliotheek : € 6 à € 8
sportdag : € 20 à € 25
sportactiviteit : € 10 à € 15
vijfde en zesde leerjaar : zeeklas : +/- 190
euro. (tweejaarlijks)
schoolreis : € 25 à € 35
bezoek aan educatieve instellingen : € 10 à
€ 20 per keer. (max. 2 per jaar)
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Oog voor lekkers (fruit op school)
Schoolfoto’s
Drankjes
Middagtoezicht
Opvang

Sportkledij : turnbroek € 10
t-shirt € 10
turnzak € 6
Vrijblijvend.
€8
Online bij schoolfotograaf
Chocomelk, fruitsap, witte melk, water, soep :
€ 0,55 (enkel lagere school)
€ 1,20 euro/keer
voorschools : voor 8 u : € 1,5
naschools tot 16 u 30 : € 2
naschools tot 17 u 30 : € 3
naschools tot 18 uur : € 3,50
€ 1,5
en € 3,80 euro lagere school
€ 3,50 euro kleuterschool
of € 40 à € 50 per schooljaar

Studie
Warme
maaltijd
(soep
hoofdgerecht)
Abonnement op tijdschriften
leesboekjes (zie aparte lijst)
Nieuwjaarsbrieven
€ 1,30 per stuk
Deelname
aan
niet-verplichte
activiteiten : steunacties e.d.
Prijs per kopie (enkel bij opvraging Zwart/wit-kopie: € 0.10
door ouders van leerlingengegevens) Kleurenkopie : € 0.25

➢

➢
•
•

Deze lijst is niet limitatief en deze bedragen zijn een richtprijs, gebaseerd op activiteiten
tijdens het schooljaar 2022-2023. Prijzen zijn afhankelijk van vervoerskosten, inkom,
gidsen, dranken, aantal deelnemers,…
Maximumfactuur : het totaal van de verplichte zaken. Het bedraagt voor de kleuters 50 euro,
95 euro voor de leerplichtige kleuters en leerlingen lager onderwijs. Voor meerdaagse uitstappen
dient de school een maximumfactuur van € 480 per kind voor de volledige loopbaan lager
onderwijs te respecteren.
Indien dit bedrag overschreden wordt, past de school bij.
Uw kind krijgt bij het begin van de maand de rekening van alle te betalen zaken van de voorbije
maand mee.
Om heel wat praktische redenen wordt het liefst met domiciliëring gewerkt.
Contante betalingen kunnen enkel nog in uitzonderlijke omstandigheden.
Mocht om één of andere reden de aangeboden domiciliëring door uw bank worden geweigerd, dan
ontvangt u van ons steeds een bericht. Daarin wordt u verzocht om het voor die maand
verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk contant te betalen. Een saldo dat na herinnering en
zonder afspraak met de directie toch nog blijft openstaan, wordt automatisch aan een volgende
factuur toegevoegd. Mocht dit bedrag 250 euro overschrijden, dan kunnen er bestelde zaken
geweigerd worden en eventueel juridische stappen ondernomen worden.
We rekenen echter op uw medewerking om dit te vermijden !
U kan voor eventuele vragen bij de afrekening steeds contact opnemen met de leerkracht of de
directeur.

•

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen
met de directie. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Voor elk individueel
probleem zal er een individuele oplossing gezocht worden. Een afbetalingsplan kan dan worden
opgemaakt. Gemaakte kosten kunnen niet afgewenteld worden op andere ouders.

•

Als school voorzien wij in een gespreide betaling van minimum drie schoolrekeningen per
schooljaar.
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•

Vanaf drie betalende kinderen wordt er, aan het derde en eventueel volgende kinderen, voor de
prijs van de schoolreis, een korting van 25 % toegekend.

•

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. Een vraag om de schoolrekening te splitsen wordt per afzonderlijk kind door de directie
bekeken en kan door praktische problemen geweigerd worden. Als ouders het niet eens zijn over
het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening.
Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende
saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Contacten ouders - school
Engagement SCHOOL :
➢ Als ouder ben je samen met de school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht
hebt op de werking van onze school.

➢ In de loop van september is er per klas een informatieavond gepland. Daar zal de
leerkracht u informeren over het leven in de klas, de klasafspraken, de leerstof,… U kan
dan ook met al uw vragen terecht bij de leerkracht. Deze informatieavond gaat om 19 u 30
in de klas van uw kind door.
➢ Er gaan individuele oudercontacten door midden november, midden maart en op het
einde van het schooljaar.
➢ Sommige ouders worden, indien nodig, nogmaals apart gecontacteerd voor een contact.
➢ De ouders krijgen hiertoe een schriftelijke uitnodiging waarop zij een gewenst tijdstip
kunnen aanduiden. De klasleraar maakt op basis van dit een volglijst op en deelt tijdig
mee wanneer het oudercontact plaats vindt.
➢ Indien één van de betrokken partijen (school, ouders, externe hulpverleners) het nodig
vinden dat door het CLB een test wordt afgenomen, dan worden de ouders daarvan
➢ schriftelijk of mondeling tijdig op de hoogte gebracht. Nadien worden alle betrokken
partijen schriftelijk op de hoogte gebracht van een datum voor gezamenlijke bespreking
van het testresultaat en het eventuele handelingsplan.
➢ Bij het evalueren (tussentijdse of eindevaluatie) van de vorderingen van een kind door
externe hulpverleners (revalidatiecentra, GON-begeleiding, logopedisten, kinesisten,…)
worden de ouders tijdig mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van dit
infomoment.
➢ Aangezien we een laagdrempelige school willen zijn, vinden er veelvuldig informele
contacten tussen de school en de ouders plaats.
➢ Indien de ouders vragende partij zijn voor een formeel onderhoud met de klasleerkracht,
maken zij best vooraf een afspraak.
➢ Indien nodig kan de school ouders tijdig schriftelijk
of mondeling uitnodigen voor een oudercontact.
Indien hier geen gehoor wordt aan gegeven, zal de
school de ouders persoonlijk of telefonisch
aanspreken.

Engagement OUDERS :
➢ Van de ouders wordt verwacht dat ze minstens een aantal
keer naar het oudercontact komen.
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➢ Bij het evalueren (tussentijdse of eindevaluatie) van de vorderingen van een kind door externe
hulpverleners (revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerk, logopedisten, kinesisten,…) wordt
verwacht dat de ouder(s) van het kind aanwezig is/zijn.
➢ Ook bij de bespreking van de testresultaten door CLB, revalidatiecentra,… wordt de
aanwezigheid, na uitnodiging door de school, van de ouder(s) verwacht.
➢ Op een individuele vraag naar een formeel oudercontact wordt een positief antwoord
geapprecieerd.

Gezondheid en hygiëne
Doordat kinderen in allerlei verbanden regelmatig met andere kinderen in aanraking komen, bestaat er
blijvend een reële kans dat zij vroeg of laat eens met hoofdluis worden geconfronteerd.
Om verdere uitbreiding tegen te gaan is het van groot belang dat U tijdig de school verwittigt.
Van zodra de school hoofdluis vaststelt of een melding ontvangt, worden de kinderen van die klasgroep
door de klasleerkracht of een verpleegkundige van het CLB gecontroleerd. Alle kinderen van de klas
krijgen een brief mee naar huis zodat de ouders zelf hun kind(eren) nogmaals kunnen controleren en
eventueel behandelen.
Geef de voorkeur aan een efficiënte behandeling van alle gezinsleden en vergeet zeker niet alle
beddengoed, handdoeken, kledij, kammen, haarborstels,… te wassen of te isoleren !
Om de verspreiding van hoofdluizen tegen te gaan is volgende richtlijn van kracht :
- kinderen met luizen mogen niet naar school komen, tot na bewijs van aangepaste
behandeling. (Voor hoofdluizen gelden dezelfde maatregelen als bij besmettelijke
ziekten.)
Medicatie.
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden
je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter of de ouder(s) dat de juiste
dosering en toedieningswijze bevat.
Formulieren hiervoor zijn op het secretariaat verkrijgbaar.
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.

Huistaken en lessen
1. Visie.
Lessen en huistaken liggen in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug
tussen de ouders en de school, voor de ouders is het een dankbaar hulpmiddel om de schoolse prestaties
van hun kind te kunnen opvolgen.
Voor de kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven
van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zich heel belangrijk is
om tot leervorderingen te komen.
Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk willen bereiken, beperken we ons
niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les.
Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en bepaalde leerstof vast
te zetten.
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Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.
Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen
zelfstandig leren werken.
Op die manier groeit er een plichtsbewustzijn bij onze leerlingen. Deze levenshouding is niet alleen van
belang bij het leren of studeren, ze is van fundamenteel belang om het ergens te brengen, op welk vlak
ook.
Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan
bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen we rekening houden. Dat wil niet zeggen dat alle
taken gedifferentieerd worden, maar vaak zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een ‘huiswerk op
maat’.
Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit die voorop gesteld wordt. Huiswerk
moet met andere woorden zinvol zijn.
2. Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken leerlingen aan huiswerk ?
Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee.
Van de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt verwacht dat zij dagelijks 10 minuten lezen en er is 1 taak
per week (vanaf de tweede trimester)
Ook van de leerlingen van het 2de leerjaar wordt verwacht dat zij dagelijks luidop lezen en op maandag,
dinsdag en donderdag hebben zij een taak.
De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar hebben een schriftelijke taak op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. Zij zullen af en toe wel eens een les moeten leren.
De leerlingen van de 3de graad, die stilaan moeten wennen aan het middelbaar onderwijs, krijgen
dagelijks werk en/of lessen mee (het 5de leerjaar niet op woensdag). Ook in het weekend kunnen zij een
taak meekrijgen.
We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten.
Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd.
3. Engagement van de leerling.
Het huiswerk wordt netjes en zorgvuldig in de agenda genoteerd
op de dag dat het wordt opgegeven.
In de hogere klassen kan het ook genoteerd worden op de dag
waarop het moet worden afgegeven of op de dag dat de toets
wordt afgenomen.
De leerling zorgt ervoor dat alles wat genoteerd staat ook
begrepen is. Bij twijfel wordt er aan de leerkracht uitleg gevraagd.
Elke leerling zorgt ervoor dat alles wat nodig is in de schooltas zit.
Maar ook niet meer dan dat !
Het huiswerk wordt netjes en verzorgd gemaakt tegen de afgesproken datum.
Wat als een huiswerk niet werd gemaakt.






We vragen de reden.
We noteren dit in de agenda van het kind.
We manen het kind aan om in orde te zijn.
We geven het kind uitstel tot morgen of laten het huiswerk tijdens de pauze maken.
Als er een familiale reden is waardoor het kind belet is het huiswerk te maken, deelt u dit
mede aan de leerkracht en uw kind mag tegen de volgende dag het huiswerk in orde maken.
 Als het kind het huiswerk niet aan kan, of u ervaart dat het te lang aan het huiswerk moet
werken, laat u uw kind ophouden en noteert in de agenda wat fout liep
 Als uw kind al verschillende keren het huiswerk met opzet vergat te maken, zal de leerkracht u
uitnodigen voor een gesprek hierover.
4. Engagement van de leerkracht.
De leerkracht van het eerste en tweede leerjaar controleert dagelijks de agenda.
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In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gebeurt dit wekelijks. Bij leerlingen die het nodig hebben,
wordt het dagelijks opgevolgd.
De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor iedereen
haalbaar is.
De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur
duidelijk is.
De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk verbeterd is. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met
behulp van een oplossingsblad.
De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.
5. Engagement van de ouders.
Allereerst is het zeer belangrijk te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de
leerkracht overnemen en op inhoudelijk vlak gaan begeleiden. Het doel van de ouders is het kind
ondersteunen en controleren. De eerste belangrijke leerhulp die je kan geven aan je kind is te zorgen voor
een goede leeromgeving.
In het eerste en tweede leerjaar ondertekent één van de ouders dagelijks de agenda. In de andere klassen
kan dit wekelijks gebeuren.
 Zorg voor goede omstandigheden (rustige werksfeer, weinig afleiders,…) waarin het huiswerk kan
gemaakt worden.
 Probeer een positieve ingesteldheid uit te stralen ten aanzien van huiswerk.
 Overloop elke dag, samen met je kind, de schoolagenda
 Al eens meeluisteren als uw kind hardop leest.
 Controleer of het huiswerk gemaakt is.
 Bij belangrijke problemen probeer je zo vlug mogelijk de leerkracht te spreken
 Een stukje verantwoordelijkheid aan je kind laten, lukt het niet dan kun je ingrijpen.
 Een kritische beoordeling van wat het kind aankan qua tempo.
Wat verwachten we niet :
 Dat de ouders het huiswerk van het kind verbeteren.
 Dat het kind het huiswerk eerst in het klad maakt.
 Dat ouders nog extra oefeningen geven aan het kind. Uw kind heeft ontspanning nodig,
overbelasting leidt tot ontmoediging.
 Je kind een slordig werk laten overschrijven.
 We verwachten zeker niet dat u, om welke reden dan ook, het huiswerk zelf zou maken. Dit is
totaal zinloos. Als er een reden is waardoor uw kind het werk niet kan maken, volstaat een
nota in de agenda.
6. Tien gouden tips voor huiswerkmakers en ouders : zie website school

Vrijwilligers
De school is heel gelukkig met het feit dat we voor heel wat activiteiten op vrijwilligers kunnen rekenen.
De school treedt op als aansteller voor de vrijwilliger. Daardoor geniet de vrijwilliger van een immuniteit
voor diens lichte fouten. Dit geldt echter niet bij zware fouten, bijvoorbeeld opzettelijke dingen of
herhaalde lichte fouten waar men steeds op gewezen is. De school heeft een verzekeringscontract
afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers. Ook voor de lichamelijke schade die geleden is
door de vrijwilliger tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de kortste weg naar- en van de
activiteiten, werd een verzekeringscontract afgesloten. Enkel de door de school georganiseerde
activiteiten zijn door de polis gedekt. Daartoe is er op het secretariaat een vrijwilligersboek aanwezig.
Personen, niet opgenomen in het nominatief vrijwilligersregister, nemen in principe onder eigen naam
deel. Private initiatieven vallen onder de persoonlijke familiale verzekering van de vrijwilliger.
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Elke vrijwillige activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De school voorziet in geen enkele
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit
van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Uitsluitsel kan
enkel via een doktersattest.
Lichamelijke opvoeding :
De leerlingen dragen een short en een T-shirt met het embleem van de
school. Wel vragen wij witte turnpantoffels en/of sportschoenen mee te
brengen.
Zwemmen :
Aan de 3de kleuterklassertjes wordt de kans geboden om maandelijks aan watergewenning te doen.
Zwemmen is gratis voor de leerlingen van het 3de leerjaar. Alleen kinderen met zware verkoudheden,
huidziekten (wratten, schimmels) mogen op school blijven mits een schriftelijke mededeling van de
ouders aan de betrokken leerkracht.
De andere leerlingen van de lagere school die deelnemen aan het georganiseerde school- zwemmen
betalen hiervoor een onkostenvergoeding. Bij voorkeur dragen de meisjes een badpak en geen bikini.

1. Tijdsaanduiding.
 De leerlingen van het eerste tot en met derde leerjaar gaan in het eerste en derde trimester
wekelijks, op maandag, van 13 uur tot 14 u 25 zwemmen. Door de verplaatsing naar het
provinciaal domein Puyenbroeck, ligt het uur van aankomst op school rond 14 u 45.
 De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan tijdens het tweede trimester
wekelijks zwemmen. Ook dit gebeurt op maandag van 13 uur – 14 u 45.
2. Materiaal en begeleiding..
 De kinderen brengen zelf hun zwemgerief mee : in een zwemzak steken zij hun
zwembroek/badpak (geen bikini) en minstens 1 handdoek. Het zwemgerief is indien mogelijk
genaamtekend. Indien er iets verloren raakt, contacteert de school, na melding door de ouders,
het zwembad en/of de busmaatschappij. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor het verlies van bepaalde zaken voor, tijdens of na het zwemmen. De kinderen dragen op
de zwemdag best gemakkelijke kledij, zo gaat het aan- en uitkleden handiger en vlugger.
 De jongens van het eerste en tweede leerjaar hebben één kleedkamer, de meisjes hebben ook
een aparte kleedkamer. Dit is ook ze voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar. Vanaf
het vijfde leerjaar kleden de kinderen zich per 2 in één kleedhok om. De begeleidende juf kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van een of ander voorwerp. Geld en/of
andere waardevolle voorwerpen worden niet of onder eigen verantwoordelijkheid
meegenomen naar het zwembad.
 De kinderen gedragen zich in het zwembad op een rustige en voorbeeldige manier. Wie zich
niet aan de afspraken houdt, kan van een zwembeurt uitgesloten worden.
 Het dragen van een zwemmuts in verplicht, wie geen badmuts draagt, mag niet deelnemen
aan het vrij zwemmen gedurende de laatste 10 min. van de zwembeurt.
 Als je de zwemmuts kwijt raakt, wordt deze via de schoolrekening (€ 3) aangerekend.
2. Afwezigheid bij het zwemmen.
 Wie niet mee zwemt, brengt een doktersbriefje of een briefje van de ouders mee. Dit laatste
kan maar hoogstens 3 keer per jaar. Wie geen briefje meebrengt, kan verplicht worden om mee
te zwemmen, gebruik makend van zwemgerief van het zwembad.
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 Wie een geldige reden heeft, blijft op school. Daar maakt hij/zij, onder toezicht van een
leerkracht, een extra taak van de klas.
3. 0rganisatie van het zwemmen .

 De kinderen worden in 6 verschillende niveaugroepen verdeeld :
1) Watergewenning
2) Leren zwemmen
3) Kunnen zwemmen > 25 m < 100 m
4) Kunnen zwemmen > 100 m < 500 m
5) Kunnen zwemmen > 500 m
6) Kunnen zwemmen > 500 m + kunnen duiken
 De kinderen krijgen op hun niveau zwemles. De begeleidster geeft van op de kant van het
zwembad zwemles (zo is er een beter overzicht van de groep), enkel wanneer de leerkracht
het opportuun vindt, gaat zij mee het water in.

4. Het verdelen in zwemniveaus.
 De leerlingen worden in het begin van een nieuw schooljaar in groepen ingedeeld. Dit
volgens de vorderingen van het afgelopen schooljaar, een behaald brevet of het volgens de
begeleider ingeschatte zwemniveau.
 Als de begeleider merkt dat een leerling op een nietaangepast niveau zit, wordt het kind door de
desbetreffende leerkracht bij een andere groep
ingedeeld. Dit kan altijd bij het verlagen van het
zwemniveau.
 Er kunnen geen kinderen meer doorschuiven in de
loop van een trimester. Alleen op de kinderen uit het
plonsbad (watergewenning) kan een uitzondering
gemaakt worden. Dit kan een besluit zijn van de
begeleider naar aanleiding van het goed onder de knie hebben van de zwembewegingen.
 Het overschakelen naar een hoger zwemniveau kan enkel : 1) bij het begin van een nieuw
trimester, 2) na het behalen van een zwembrevet, 3) als de begeleidende leerkracht van de
zwemgroep van een hoger niveau vindt dat de desbetreffende leerling, door zijn/haar
kunnen bij dat zwemniveau thuishoort.
Aan deze 3 voorwaarden moet voldaan worden om in een hoger zwemniveau terecht te
kunnen.
4. Behalen van zwembrevetten.
 Enkel op het einde van het schooljaar kan er voor het behalen van een zwembrevet
gezwommen worden.
 De ouders van het kind, duiden via een inschrijvingsstrook aan voor welk brevet er
gezwommen wordt. De begeleider kan een advies geven voor het brevetzwemmen.
 Het niet behalen van het brevet geeft geen recht op het verkrijgen van een lager brevet.
 De leerlingen leren zwemmen volgens de normen van de eindtermen van het lager
onderwijs, gespecificeerd in het leerplan ‘bewegingsopvoeding’ van het basisonderwijs.

Middagverblijf
De kinderen kunnen hun boterhammen meebrengen. Als drank is er keuze uit witte melk, water en soep.
Ook zijn er warme maaltijden verkrijgbaar. De bestellingen gebeuren ten laatste op vrijdag voor de
daarop volgende week.
Het verzekeren van toezicht tijdens de middagpauze, na de maaltijd, behoort niet tot het opdrachtenpakket
van de leerkrachten. Daarvoor wordt een ander bezoldigd persoon aangesteld die niet noodzakelijk in het
bezit moet zijn van een pedagogisch bekwaamheidsattest. Schoolafspraken blijven ook dan gelden.
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Omgangsvormen
Naast degelijk onderwijs willen wij ook ons steentje bijdragen aan de
opvoeding van de ons toevertrouwde leerlingen bij hun groei naar
fijne jonge mensen.
Daarom staan op onze school een aantal aandachtspunten centraal, nl.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Ik heb respect voor mijn eigen kledij en die van
anderen.
2. Ik spreek op een fijngevoelige manier met anderen.
Ik zeg geen grove woorden tegen de leerkrachten of
tegen de kinderen.
Papiertjes gooi ik in de papierbak, schillen in de groene vuilnisbak en de rest in de
grijze vuilnisbak. Zo blijft alles netjes.
Als het belt, kom ik meteen naar de rij.
Ik speel voor plezier. Ruzie maken, plagen, vechten, duwen, spuwen, trekken ...
doe ik niet
Iedereen mag meespelen. Ik sluit niemand uit.
Anderen mogen ook fijn samenspelen. Ik stoor hun spel niet.
Ik vraag toelating om naar de gangen of naar de klassen te gaan.
Het gebruik van gsm’s, smartphones en andere dergelijke elektronische toestellen zijn
op school verboden.

Rapporten
Per semester krijgen de leerlingen drie rapporten. De cijfers hierop zijn deze behaald bij toetsen die
regelmatig worden afgenomen in de klas. Deze toetsen worden door de kinderen regelmatig meegebracht
naar huis om door de ouders te worden gehandtekend.
Ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor de beoordeling op leef- en werkhouding.
Er is ook een sportrapport dat 3 keer per schooljaar wordt meegegeven. Hierin staan de vorderingen van
jouw kind op gebied van motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Rijen
Wij respecteren een welbepaalde volgorde bij het verlaten van de school.
1. de kleuters ( niet vergezeld door grote broer of zus uit de L.S. ), door het groene poortje aan de
kleuterspeelplaats
2. de kinderen van de lagere school (te voet)
3. de fietsers

Samenstelling 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 toegelicht. 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 schoolloopbaan van
school verandert, terechtkomt.
27

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

Schoolmateriaal
Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille
van hun krappe financiële situatie zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan.
Daarom stelt de minister dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de
eindtermen (voor het lager onderwijs) of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (voor het
kleuteronderwijs) kosteloos moet zijn. Dat wil zeggen dat wij als basisschool bepaalde zaken niet meer
mogen verrekenen in uw schoolrekening. Het gaat onder andere om schrijfgerief, tekengerief,
knutselmateriaal, handboeken, meetmateriaal, passer, atlas…
Wil dit zeggen dat u volgend jaar geen schoolrekening meer krijgt ? Toch niet. De minister erkent dat
scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de strikte eindtermen (zeg maar
minimumdoelen) te maken hebben. Denk hierbij aan schoolzwemmen, museumbezoeken, schoolreizen.
Of diensten waarop u als ouder toch rekent, en hiervoor wil betalen : opvang, maaltijden,… Onze school
zal u hiervoor wel een schoolrekening kunnen maken. Over die zaken hebben we immers afspraken
gemaakt met de schoolraad. De school kan immers niets gratis doen : we moeten die zaken ergens
aanrekenen.

Voor alles wat uw kind nodig heeft op school aan zal de school zelf zorgen :
-

schrijf- en tekengerief en knutselmateriaal
kleurpotloden, stiften, gom, potloodslijper
meetlat, geodriehoek, passer, schaar
atlas, woordenboek, rekenmachine
(ring)mappen

Uw kind heeft enkel een boekentas nodig. Al het persoonlijk schrijf- en tekenmateriaal mag thuis blijven
om daar te gebruiken ! In de klas worden enkel de door de school aangeboden zaken gebruikt. Enkel als
uw kind in de studie blijft, mag het zijn persoonlijk schrijfmateriaal in de boekentas meebrengen.
Wij vragen om daar zorg voor te dragen, iets wat in onze huidige maatschappij niet meer zo
vanzelfsprekend is. Ook in de kleine dingen kunnen en willen wij respect opbrengen voor ons leefmilieu.
Het aangeboden schoolmateriaal (behalve passer, rekenmachine, woordenboek en atlas) mag ook thuis,
voor het schoolwerk, gebruikt worden. Als dit echter, tijdens het schooljaar, verloren geraakt of
opzettelijk wordt beschadigd, zal dit volgens de geldende aankoopprijs aan de leerling aangerekend
worden.

Schooluitstappen( extra-muros-activiteiten )
Voor deelname aan een meerdaagse extra-muros-activiteit is de schriftelijke
toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen
deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de
ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor
deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij
een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de
school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten
dienen op school aanwezig te zijn.
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Sponsoring en reclame.
Op onze school wordt reclame en sponsoring door derden niet toegelaten. Enkel voor het lentefeest
mogen er prijzen aan school worden geschonken. Zij mogen echter de objectiviteit, de geloofwaardigheid,
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Ook enige vorm
van wederdienst is hierbij niet toegelaten.
Af en toe worden er op school folders en flyers uitgedeeld. Dit gebeurt pas na goedkeuring door de
directie. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de organisatie, de inhoud en de
uitvoering van de aangekondigde activiteiten.
Het uitdelen dient enkel om de kinderen van de school te informeren over buitenschoolse en naschoolse
zaken.

Welzijn en preventie
Het schoolbestuur en de directie verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de
wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.
Om gestalte te geven aan dit beleid:
1. werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking
en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingsysteem uit, stellen een
globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. In dit globaal preventieplan en deze
jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding
van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen
maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.
2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke
medewerker afzonderlijk benadrukt.
3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen. De directie
geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op
personeelsvergaderingen, op het uithangbord, …
4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op
oudercontacten.
5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd
in de lessen, hetzij via specifieke projecten.
6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig gewezen
op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.
7. nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een
autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig
onderzoek en oplossingen.
8. streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw,
verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te
doen naleven.
9. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire
mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun)
opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie
de werking van de interne dienst.
10. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het
CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.
11. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.
12. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijke verklaring van de ouders waarop o.a. de
juiste dosering en toedieningwijze staat.
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13. In de school is een algemeen rookverbod, 24u/24u en 7d/7d, van kracht. Dit verbod geldt zowel in de
afgesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school én aan de schoolpoort.
Enkel tijdens een schoolfeest kan er buiten de schoolmuren gerookt worden.
Bij het overtreden van dit rookverbod zal de persoon in kwestie aangesproken worden door de directie.
Zowel directie als schoolbestuur rekenen er op dat in het kader van het gezondheidsbeleid van de school
en de voorbeeldfunctie van ouder en leerkracht aan dit verbod onmiddellijk gevolg wordt gegeven.
Klachten tegen overtreders van dit rookverbod kunnen bij de directie en/of de inrichtende macht van de
school worden ingediend.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de sisha-pen vallen onder het rookverbod,
zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
Medicatie en andere medische handelingen.
•

Medicatiegebruik

Je kind wordt ziek op school
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.
Enkel als je vooraf toestemming hebt gegeven en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je
kind één van die geneesmiddelen in zeer beperkte mate aanbieden. Op een lijstje geef je aan welke
geneesmiddelen we je kind wel en niet mogen geven. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer
eventuele allergische reacties. Elk gebruik van een geneesmiddel noteren we in een register.
Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er
op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je
kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven
medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het secretariaat.
•

Andere medische handelingen

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand
voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met
verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Snoep en traktaties
Op school wordt er niet gesnoept. Ook kauwgom is verboden.
Dat heeft ook zijn consequenties voor de traktaties bij verjaardagen. Houd het alstublieft eenvoudig en
houd het gezond.
En ... ook de leerkracht eet het liefst dezelfde traktatie als de kinderen.
Een bijdrage voor een geschenk voor de klas ( bv. een boek, een opvoedkundig spel, …) kan een
waardige vervanger zijn van individuele traktaties voor kinderen, waar ook elke
klasgenoot deugd aan beleeft.
Drank mag meegebracht worden van thuis in een herbruikbare drinkbus of een
afsluitbare drinkbeker. Drankjes mogen niet meegebracht worden in
wegwerpverpakking.
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Toegang tot de klaslokalen
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijk
toestemming van de directie. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan
ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht.
Wanneer de directie het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander
moment te laten plaatsvinden. De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en
ouder(s).

Verzekering
De kinderen zijn verzekerd, gedurende het toezicht van de
leerkrachten of andere toezichters, voor hun fouten die ze doen
aan anderen ( derden ), te wijten aan een onvoorzichtigheid of
hun nalatigheid.
Vb.
- Tijdens de praktijkles “ Veilig met de fiets in het verkeer “, rijdt uw
kind tegen een geparkeerde wagen
- Uw kind verlaat de rij van de klas en steekt foutief de rijbaan over, waarbij
een auto dient uit te wijken,
waardoor deze tegen een gevel van een woning terechtkomt.
-…

Elk schadegeval veroorzaakt door uw kind op de weg van én naar de school onder de
verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de ouders ( * ) ( via uw familiale ).
Vb.

- Bij het naar huis rijden / gaan steekt uw kind foutief de rijbaan over. Idem als hij tegen een
geparkeerde auto rijdt.
- Spelenderwijs gooit uw kind met steentjes over de vaart en daarbij komt dit steentje in de ruit van een
auto terecht.

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels ( * ) door ongevallen, gedurende hun verblijf op
school, tijdens de schoolreis, op de bus… en op de weg van én naar de school, op voorwaarde dat zij de
normale weg en tijdsduur respecteren.
Vb.

Op weg naar huis, raakt een fietsend kind tegen een kind, dat te voet naar huis gaat; beiden vallen en
dienen verzorgd te worden.
- Voor beide kinderen worden de medische verzorgingskosten terugbetaald.
( de fout speelt geen rol om terugbetaling van medische kosten te bekomen )
- De verantwoordelijkheid fietser / voetganger dient via uw familiale bewezen te worden ( zie hoger ) en
blijft ten laste van de ouders.

( * ) Deze verzekering houdt in dat er terugbetaling van de medische kosten is voorzien; in geval van overlijden en
een blijvende invaliditeit is er een kleine vergoeding voorzien.
Bij lichamelijke ongevallen speelt het géén rol of het kind in fout is of niet, de kosten worden overeenkomstig de
schoolpolis terugbetaald.
De polis voorziet terugbetaling van de medische kosten nà tussenkomst van de mutualiteit. Vergeet niet daar ook
een aangifte te doen. De papieren worden via de school aan de verzekering overgemaakt.

In geval van lichamelijk ongeval krijgt het kind een formulier mee naar huis dat door de geneesheer dient
ingevuld te worden. Het kind of de ouders brengen dit zo snel mogelijk binnen op school.

Voor- en naschoolse opvang
- Elke dag vanaf 7.00 uur, 's avonds is er opvang tot 18.00 uur. Op
woensdagnamiddag is er opvang op school tot 13 uur. Indien een
langere opvang noodzakelijk is, sluiten de kinderen aan bij de
gemeentelijk georganiseerde opvang. Deze kinderen worden hier
naartoe gebracht door de school. Neem hiervoor vooraf contact met
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de directie. Gebruikers van de voor- en naschoolse opvang respecteren het reglement :
Elke morgen van 7 uur tot 8 uur en op maandag van 16 uur tot 18 uur;
op dins-, donderdag- en vrijdag vanaf 15 u 40 tot 18 uur; op woensdag vanaf 12 uur tot 13 uur is er
opvang.
Om de opvang van uw kinderen op een vlotte, leuke en veilige manier te laten verlopen, vragen wij om
het volgende reglement te respecteren.
✓ De kinderen die zich ’s morgens tussen 7 uur en 8 uur op school bevinden maken gebruik van de
voorschoolse opvang.
✓ Alle kinderen die niet zelf naar huis gaan of afgehaald worden na school, worden verondersteld
van de naschoolse opvang gebruik te maken.
✓ De vergoeding, vermeld in het schoolreglement, dient dan ook voor hen betaald te worden.
✓ Het toezicht is verzekerd tot 18 uur (op woensdag tot 13 uur). De kinderen dienen ten laatste om
18 uur te worden afgehaald.
✓ Eventuele uitzonderlijke omstandigheden die een tijdige afhaling onmogelijk maken, dienen
(liefst) vooraf aan de directie en/of aan de verantwoordelijke toezichtster gemeld te worden zodat
een oplossing kan gezocht worden. Telefoon opvang : 0497/867. 064
✓ Indien kinderen tijdens de naschoolse opvang niet afgehaald worden, maar met eigen middelen
naar huis moeten, dienen de ouders schriftelijk aan de verantwoordelijke te laten weten op welk
ogenblik zij de school mogen verlaten.
✓ De kinderen die van de voor- en naschoolse opvang gebruik maken, zijn tijdens de hierboven
vermelde uren gedekt door de verzekering.
✓ De kinderen dienen de verantwoordelijke te beschouwen als een opvoeder. We verwachten dat ze
zich beleefd en gehoorzaam gedragen.
✓ De kinderen kunnen tijdens de opvang hun eigen koek, boterham of stuk fruit nuttigen. Drankjes
zijn verkrijgbaar aan de in de school geldende tarieven. De drankjes worden op de schoolrekening
genoteerd.
✓ De vergoeding van de opvang bedraagt :
* voorschools tot 8 uur : € 1,5 * naschools tot 16 u 30
: € 2 * naschools tot 17 u 30 : € 3 * naschools tot 18 u : € 3.5 * na 18 u : € 5 per begonnen half uur
✓ De kinderen worden ’s morgens naar de eetzaal gebracht.
✓ Bij goed weer spelen de kinderen op de speelweide en/of in de zandbak.
✓ De kinderen mogen tijdens de naschoolse opvang gebruik maken van voetballen specifiek voor de
opvang voorzien.
✓ De ouders die hun kind tijdens de naschoolse opvang komen ophalen, melden het vertrek aan de
verantwoordelijke.
✓ Kinderen die op woensdag naar de gemeentelijke opvang ’t Meykevertje gaan, worden door
onderwijzend personeel gratis met de auto naar daar gebracht. Dit dient tijdig aan het secretariaat
gemeld te worden.
✓ Wie de eerste keer gebruik maakt van de gemeentelijke opvang dient zich minstens een week op
voorhand te registreren. Informatie hierover is op het secretariaat verkrijgbaar.
✓ Wie tijdens de naschoolse opvang zijn kind afhaalt, meldt dit aan de persoon die toezicht houdt en
tekent bovendien het aanmeldingsregister af.
De voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar. In de loop van de maand maart ontvangt u, wanneer
alle rekeningen vereffend zijn, een fiscaal attest om bij de belastingaangifte te voegen.

Avondstudie
Vanaf 16 uur wordt er op maan-, dins- en donderdag avondstudie
georganiseerd. De avondstudie duurt minstens een half uur en
maximum een uur. Deze studiegelegenheid is onder toezicht van
een leerkracht.
Wanneer uw kind ingeschreven is, via de maandelijkse bestellijst,
kan het enkel uit de studie wegblijven mits schriftelijke
verwittiging. De studie is betalend (zie bijdrageregeling). Wanneer
er personeelsvergadering is, gaat de studie niet door en kunnen de
kinderen in de opvang blijven.
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Een jaartje dubbelen of overslaan.
Indien op het einde van het schooljaar een leerling de basisleerstof onvoldoende beheerst, kan na overleg
tussen directie, klassenraad en een deskundige van het CLB voorgesteld worden, het leerjaar over te doen.
Hierbij staat het belang van het kind voorop. Ook bij de overgang tussen het kleuter- en lager onderwijs
krijgt de klassenraad en belangrijke rol.
De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.
De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je
kind zijn. Het belang en het welzijn van de leerling zijn gediend met het opvolgen van dit advies.
Ook als het kind de mogelijkheden heeft om een leerjaar over te slaan, worden de ouders tijdig op de
hoogte gebracht. Er is dan een gezamenlijk overleg tussen directie, klassenraad, CLB en ouders. Het
belang van het kind staat ook hier voorop.

3. Wettelijke verplichtingen.
Afwezigheden
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn.
Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar
waarin het vijf wordt.
Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens
leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u
inschrijving in een school. Een inschrijving alleen
voldoende: uw kind moet elke schooldag van
daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve
afwezigheden.

gekozen voor
is evenwel niet
het schooljaar
bij gewettigde
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Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw
verplichtingen terzake zijn.
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende
gewettigde afwezigheden:
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
1. Ziekte.
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit
attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een
orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo
veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen school en CLB
een medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich
dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk
briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de
vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bvb. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als :
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft
zoals bv. de ziekte van één der ouders, hulp in het huishouden,….
2. 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:
1. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant
2. het bijwonen van een familieraad;
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
(bvb. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen
voor de jeugdrechtbank);
4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
(bvb.
opname
in
een
onthaal-,
observatieen
oriëntatiecentrum) ;
5. onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar
vervoer, overstroming,..)
6. het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document.
3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is.
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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;
•
de deelname aan time-out-projecten;
•
school-externe interventies;
•
persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.
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.
Opgelet:
Deze afwezigheden mits toestemming van de directie zijn geen automatisme, geen recht dat u kan
opeisen. Enkel de directie kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de school
vakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).
4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en
-artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net
als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is
(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het
omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand
goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind
in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school
in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school
neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd
afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bvb. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop
geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid
toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten
terugkeren.
Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het
decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift
basisonderwijs kan krijgen.
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5. 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.
a) problematische afwezigheden tot en met 4 halve schooldagen.
Voor problematische afwezigheden tot en met 4 halve schooldagen zijn geen specifieke bepalingen
inzake begeleiding opgelegd.
b) problematische afwezigheden vanaf 5 halve schooldagen.
Vanaf 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid
geregistreerd zijn, moet de school dit melden aan het CLB en samenwerken met het CLB aan de
begeleiding van de leerling, wil de problematische afwezigheid omgezet kunnen worden in gewettigde
afwezigheid.
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. 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. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders
worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.
6. 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.

Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit
houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind
volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op
bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit
melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke
aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het
schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal
afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij
van jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en
naleeft.
Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het
is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.
Voor een leerling met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt en waarvan de
nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw de
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redelijkheid van aanpassingen af te wegen. Dit gebeurt op basis van een gewijzigd verslag van het CLB.
Indien uit dit overleg blijkt dat de aanpassingen om het IAC te volgen onredelijk zijn, kan de inschrijving
ontbonden worden met het oog op het volgende schooljaar
Onze leerlingenbegeleiding is gebaseerd op onze gezamenlijke visie en uitgeschreven in het zorgbeleid
van de school. Het zorgbeleid is gebaseerd op het zorgcontinuüm en wordt regelmatig geëvalueerd en
indien nodig aangepast volgens de noden van de leerlingen, de leraren of de school. Beide documenten
zijn ter beschikking op de website van de school.
Dit geïntegreerd beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:
•

de onderwijsloopbaan

•

leren en studeren

•

psychisch en sociaal functioneren

•

preventieve gezondheidszorg

Onze school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.
De brede basiszorg is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit onze visie op
leerlingenbegeleiding/zorgvisie de ontwikkeling van alle leerlingen binnen de 4 begeleidingsdomeinen
stimuleert door :
•

een krachtige leeromgeving aan te bieden

•

de leerlingen systematisch op te volgen

•

actief te werken aan het verminderen van risicofactoren

• beschermende factoren te versterken
Het hele schoolteam, ouders en leerlingen krijgen inspraak in dit beleid zodat het door iedereen gedragen
is.
Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op ons pedagogische project en vertaalt zich in de
klaspraktijk van de leraar. Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren maar maakt er
integraal deel van uit. We houden bij de verdere ontwikkeling van ons leerlingenbeleid rekening met de
leerlingenpopulatie en de schoolse context.

Erkenningsvoorwaarde
De overheid heeft het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding als erkenningsvoorwaarde gesteld
en de inspectie zal de kwaliteit van het beleid van de school controleren.
De pedagogische begeleidingsdienst en externe diensten helpen bij het uitwerken, implementeren en
evalueren van ons beleid.
Zij voorzien ook mogelijkheden tot verdere professionalisering waar de school gebruik van maakt.

Interne leerlingenbegeleider
De school stelt een zorgcoördinator aan die meewerkt aan het uitbouwen van het leerlingenbeleid
rekening houdend met de schoolse context en de noden van de leerlingenpopulatie. Bijsturingen worden
steeds intern besproken en getoetst aan het pedagogisch project en de decretale verplichtingen binnen
leerlingenbegeleiding.

Samenwerking met CLB
De school werkt samen met het CLB en stelt samen met hen samenwerkingsafspraken op. Dit zijn de
concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB.
Deze afspraken omvatten:
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•

de rol- en taakverdeling van de school en het centrum: wie doet wat en hoe binnen de
leerlingenbegeleiding;

•

de manier van uitwisselen van relevante informatie tussen school en het centrum en onder welke
voorwaarden;

•

de organisatie van informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en organisatie van het
Vlaams onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en de mogelijkheden.

De school en het centrum evalueren de samenwerkingsafspraken jaarlijks en sturen bij waar nodig. Dit
gebeurt steeds in het bijzijn van de zorgcoördinator.
Zowel de school als het CLB kunnen de samenwerking stoppen. In dat geval gaat de school op zoek naar
een ander CLB en doet indien nodig beroep op een bemiddelingscommissie.
Aangezien de samenwerking met het CLB Gent goed verloopt, kiest de school ervoor om
beleidsplan/contract verder uit te doen.

Rol CLB op school
Het CLB participeert aan het leerlingenoverleg op school en ondersteunt de school door haar
signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding.
Het CLB signaleert aan de school als ze merken dat er gepest wordt op school en ondersteunt de school
om dit aan te pakken. De school neemt dit op in haar brede basiszorg en kan indien nodig beroep doen op
de pedagogische begeleiding of externe diensten.
Het CLB adviseert verhoogde zorg voor bepaalde leerlingen indien dit nodig is. De school signaleert
eveneens problemen en zal deze in overleg met het CLB opnemen.

Rol van de school bij preventieve gezondheidszorg
De school werkt mee aan de organisatie van de systematische contactmomenten (medische onderzoeken)
door het CLB. School en CLB bepalen samen de data waarop die systematische contacten doorgaan.
Ook de data waarop de vaccinaties doorgaan worden samen bepaald en de school helpt bij de organisatie.
Wanneer nodig zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke
ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen.
Voor verdere informatie in verband met leerlingenbegeleiding zie ‘Zorgvisie’ en ‘Zorgbeleid’.

Privacy
Welke informatie houden we over je bij?
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. B
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 (naam softwareprogramma waarmee je
school werkt). 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.
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Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met Hans Somers
(hans.somers@langeledeschool.be) ICT-coördinator van de scholengemeenschap).

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 bevorderen, monitoren,
evalueren en attesteren;
•
de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.
Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens
verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur 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. We zijn decretaal verplicht een kopie van een clb of een verslag aan de nieuwe school
door te geven.
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant 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 de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken
en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een
toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.
Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan
jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven,
je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur.
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, toelichting en kopie
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 schriftelijk contact op
te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals
medeleerlingen. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien.
Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.
Sociale media :
Neem je als ouder deel aan (sociale) media van school, dan verwachten we dat je ieders privacy
respecteert en dat je je aan belangrijke gedragsregels houdt.

Getuigschriften Basisonderwijs
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de
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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 gelijkwaardig 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:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over
zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de
evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie
wensen, dan kan dat.
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 welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30
juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift
basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- De gegevens uit het LVS;
- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft
gegeven aan de leerling.
- ….
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
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.
Let op:
•
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend);
•
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1
Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen 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. 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.
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 de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit
overleg wordt een verslag gemaakt.
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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 ontvangen 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 beroep, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende
brief:
Dhr. Cedric Blanpain
Voorzitter VZW Edugo scholengroep
Sint-Jozefstraat 8 te 9041 Oostakker
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 derde dag nadat de aangetekende brief
door de school wordt verstuurd. 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 de klacht van de ouders 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, vind je
in …. Het is enkel mogelijk om 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. 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 jou ter kennis gebracht.
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Inschrijving van kinderen
Engagementsverklaring ouders-school.
Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van
kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen op school meemaken,
positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin hun kind huistaken
kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op school,…
In alle scholen werd een engagementsverklaring ingevoerd. Dit is een geheel van wederzijdse afspraken
tussen school en ouders. De wederzijdsheid en de wisselwerking is hierin dus een zeer belangrijk element.
Het uiteindelijke doel is het vergroten van de leerkansen van de kinderen.
De in de verklaring opgenomen engagementen krijgen hetzelfde afdwingbare karakter als de andere
bepalingen uit het schoolreglement. Het leerrecht van het kind mag echter nooit worden geschonden
louter en alleen omdat de ouders hetgeen met de school is afgesproken niet nakomen. Dit kan dus geen
aanleiding zijn tot het schorsen of uitsluiten van leerlingen. Beide partijen (school en ouders) kunnen wel
aangesproken worden op hun verplichtingen. Het belang van het kind blijft ontegensprekelijk voorop
staan.
De engagementsverklaring omvat 4 thema’s : oudercontacten, voldoende aanwezigheid , deelname aan
allerlei vormen van individuele begeleiding en de onderwijstaal van de school.
Indien van toepassing geldt dit ook voor de voogd(en) i.p.v. de ouder(s).

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van
de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het
kind bevestigt en de verwantschap aantoont ( het trouwboekje, het geboortebewijs, de ISI+-kaart, een
identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een
reispas...).
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
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.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw akkoord vragen, dit kan schriftelijke
of digitaal. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd
op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog
geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter 2 jaar en 6 maanden
oud is, wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige
inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de
school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet
leerplichtig.
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende
instapdagen :

1. de eerste schooldag na de zomervakantie
2. de eerste schooldag na de herfstvakantie
3. de eerste schooldag na de kerstvakantie
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4. op de eerste schooldag van februari
5. de eerste schooldag na de krokusvakantie
6. de eerste schooldag na de paasvakantie
7. de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
Kleuters die de leeftijd van 3 jaar reeds bereikt hebben, hoeven zich aan deze instapdata niet te houden.
Voor kleuters dient bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te
volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste
jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de klassenraad en het
gemotiveerd.
Kinderen jonger dan 5 kunnen, mits gunstig advies van de klassenraad en het CLB, toegelaten worden tot
het lager onderwijs.
Ook voor een verlengd verblijf in de lagere school (kinderen die 14 worden voor 1 januari van het
lopende schooljaar) is een gunstig advies van de schoolraad nodig.
De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen.
Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen
gebeuren.
Aanmelden en inschrijven.
Uw school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven : alle leerlingen
kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaand schooljaar.
Onze school moet haar capaciteit vastleggen : kleuterschool : 100 kleuters, lagere school : 200. Eens onze
capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als
geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het
inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister
behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.
Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan
zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school
onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op
het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via
elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de
beslissing van het schoolbestuur door de directeur.
Weigeren van leerlingen :
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van betrokken leerlingen die het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werden uitgesloten in de school.
2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan
de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de
nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de
ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs
heeft, en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de
school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB,
rekening met :
- de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
- De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebied, sociaal
functioneren, communicatie en mobiliteit;
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-

Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;
Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en
beslissingsproces.
Wanneer de opschortende voorwaarden van voldoende draagkracht niet vervuld zijn om het
kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en
verzorging zal de school het kind weigeren.
3. Het schoolbestuur heeft ook volgende zaken besloten :
Om de kleinschaligheid van de school en de verbondenheid met de parochie te bewaken, wordt er
bij inschrijving voorrang gegeven aan :
- broers en zussen van al op school ingeschreven leerlingen;
- kinderen uit het, met andere scholen afgesproken, rekruteringsgebied;
Op basis van de voorgaande besluiten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een kind
weigeren.
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.
Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Ouders kunnen alsnog een
klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, t.a.v Sara De Meerleer, H.
Consciencegebouw 4 A 10 Koning Albert-II laan 115 te 1210 Brussel (02/553.92.12)
4. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar.
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van
het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan
reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1
januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal
bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende
voorwaarden voldoen:
1°
het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode
gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2°
toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het
lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de
motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

Screening niveau onderwijstaal :
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Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht (5 jaar) een verplichte
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig
acht, wordt een taalintegratietraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast
taaltraject,
5. Inschrijving onder ontbindende voorwaarden.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n
verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de
school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat
het verslag werd afgeleverd, 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.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

Omgaan met leerling-gegevens.
Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt digitaal de persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen. Dat is nodig om de
leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen
optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van
sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun
ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze
gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je
kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is er een
wettelijke bewaartermijn vastgelegd die langer kan zijn.
Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de
gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de
evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien
na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de
leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze
voorzien in de bijdrageregeling van het schoolreglement.
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch
publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de
leerling.
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk
zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang
tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage;
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Bij kinderen van gescheiden ouders is het mogelijk dat schoolgegevens, met betrekking tot de organisatie,
het uitvoeren en evalueren van de opvoeding en het onderwijs van de desbetreffende kinderen, aan beide
ouders afzonderlijk bezorgd worden. Eén van de beide ouders richten daartoe een mondeling of
schriftelijk verzoek aan de directie.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van de kinderen. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de
school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop
schoolse beslissingen over het kind genomen worden. Beslissingen over hun kind moeten ouders
gezamenlijk nemen.
Zorg en aandacht voor het kind
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding 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. 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 een arrest, dan volgt de
school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
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. Eén of beide
ouders nemen hiertoe zelf contact met de school op.
Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens
het schooljaar 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.
Gemotiveerd verslag : dit kan geraadpleegd worden via IRIS-CLB online.

Onderwijs aan huis
Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en 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
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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 leerlingengroep 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.

Orde en tuchtmaatregelen
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.
1.1

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 zorgcoördinator of 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.
1.2

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.
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Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap
te vrijwaren.
1) Ordemaatregelen :
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een
ordemaatregel worden genomen. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in
overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op
school aanwezig.
Mogelijke ordemaatregelen zijn :
- een verwittiging
- strafwerk
- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie
- een nota in de agenda
- mondeling contact met de ouders
- een specifieke opdracht
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met
de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
2) Tuchtmaatregelen :
Wanneer het gedrag van een 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
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
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.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind
preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om 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.)
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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 schriftelijk
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf
dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

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.

5.

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 schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
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
lessen of 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 heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
maar neemt het 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.
Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
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
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat dient via een aangetekende brief :
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Dhr. Cedric Blanpain
Voorzitter VZW Edugo scholengroep
Sint-Jozefstraat 8 te 9041 Oostakker
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.
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 ver-zending
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 de definitieve uitsluiting betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
1. 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. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken
van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.
2. De beroepscommissie zal steeds jou en jouw 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.
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3. 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. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing
ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
4. 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. Dat betekent dat
ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

Schoolverandering
Sedert 1 september 2018 moet een schoolverandering niet meer gemeld worden via aangetekende zending
of tegen ontvangstbewijs.
Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan van je
kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en
studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. We doen die overdracht
enkel in het belang van je kind.
Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de gegevens
verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat we bepaalde
gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijving van je
kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind
een gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag
raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we daarvan ook een kopie aan de
nieuwe school.
Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Klachtenregeling
Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen,
handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van
bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met het schoolbestuur.
Samen met de ouders 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 voor de ouders volstaat, dan kunnen zij
hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een
aantekende brief. Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
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.
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•
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);
klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
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 www.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen,
maar geen bindende beslissingen nemen. 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.
Geachte ouders,
We hopen dat deze onthaalbrochure / dit schoolreglement de basis mag vormen voor een
constructieve en waardevolle samenwerking in wederzijds vertrouwen.
Gelieve de strook die U op onderaan de bladzijde vindt, ondertekend mee te geven voor de op onze
school ingeschreven kinderen.
Dank U !

Bij elke wijziging van de inhoud van deze bundel, verwittigt de school de ouders.
Op eenvoudig verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van dit document. Het niet ondertekenen
van deze schoolbrochure met reglement door de ouders kan voor het schoolbestuur een reden zijn om de
inschrijving van de betrokken leerling te weigeren.
De
meest
recente
regelgeving
kan
altijd
worden
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/ of op de schoolwebsite.

geraadpleegd

via
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Dit exemplaar terug aan de school bezorgen a.u.b.
Bij elke wijziging van de inhoud van deze bundel, verwittigt de school de ouders via de website van de school. Op
eenvoudig verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van dit document. Het niet ondertekenen van deze
schoolbrochure met reglement door de ouders kan voor het schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van de
betrokken leerling te weigeren.
VZW Edugo scholengroep
Sint-Jozefstraat 8
9041 Oostakker

De heer en/of mevrouw………………………………………………………………………………
Ouder(s) van :
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………........................

verkla(ren)art kennis te hebben genomen van de schoolbrochure met de editie 2022 van het schoolreglement van de
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool,
Langelede 146 - 9185 Wachtebeke

en tekent hierbij voor kennisname en akkoord.

Te ......................................................................, de .......................................................... (datum)

Handtekening ouder(s),

..........................................................................................................

(*): alle schoolgaande kinderen van het gezin vermelden a.u.b.
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