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Voorwoord, 
 
 
Door het nieuwe decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 is elk schoolbestuur verplicht 

vanaf 1 september 1998 een schoolreglement op te stellen. 

Zo’n reglement kan bijdragen tot een goede uitoefening van de onderwijsrechten en 

plichten van alle onderwijsparticipanten. 

Toch wil dit reglement meer zijn dan een louter juridische functie.  Het heeft ook een 

opvoedende waarde in zich.  Elke school is een “Samenleving” met regels en voorschriften. 

Kinderen moeten leren hierin te leven en hiermee rekening te houden. 

Zo kan men bouwen aan een samenleving waarin bijvoorbeeld gerechtigheid en vrede 

geen ijle woorden zijn, waarin alle kinderen “evenwaardig” zijn en recht hebben op een 

behandeling volgens hun mogelijkheden. 

Het schoolreglement is dan ook maar een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject 

dat de doelstellingen en de waarden beschrijft die de opvoedingsgemeenschap wil 

bereiken. 
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1 Wat willen we? 
 
Onze school is er in de eerste plaats voor het kind.  Bij elke planning, in elke activiteit, staat 
het kind centraal. Bij dit omgaan met kinderen vertrekken wij vanuit enkele basiswaarden: 
 
 
1. Wij beperken ons niet tot het verstrekken van onderwijs.  Een mens is immers meer dan 

verstand alleen.  Daarom willen wij ons inzetten om een degelijke opvoeding mee te 
geven.  Hierbij is er aandacht voor de hele mens: voor het verwerven van kennis, het 
aanleren van vaardigheden en niet in het minst voor het ontwikkelen van een aantal 
belangrijke attitudes. 
Zo helpen we kinderen groeien tot harmonisch ontwikkelde persoonlijkheden met 
respect voor diepmenselijke waarden.  

 
 
2. Wij streven bovendien een christelijke opvoeding na.  De geloofsontwikkeling zien wij 

als een wezenlijk onderdeel van de opvoeding, waarbij we streven naar een 
diepgelovige grondhouding die het bestaan draagt en richt.  Dit proberen we te 
verwezenlijken vanuit een degelijk godsdienstonderricht, het begeleiden van de gelovige 
beleving en een dagelijks voorleven van deze waarden. 

 
 
3. In onze school gaat het om elk kind.  Ieder kind is uniek, met zijn eigen mogelijkheden 

en beperktheden.  Daarom krijgt het ruimte en tijd om zijn specifieke bekwaamheden op 
eigen wijze en volgens eigen tempo te ontplooien.  De afwerking van het leerplan en de 
verwerking van de basisleerstof blijven noodzakelijk; maar elk kind wordt in zijn 
eigenheid geëerbiedigd en benaderd. 

 
 
4. Onze school wil bijdragen tot eerbied en gevoeligheid voor de vele sociale waarden, 

die de grondslag vormen voor een menselijke maatschappij: eerbied voor elke mens, 
verdraagzaamheid voor het anders zijn van de andere, waardering voor ieders inbreng 
en verantwoordelijkheid voor elkaar.  Daarom willen we dit meevoelen met de 
medemens ook op school laten ervaren en beleven. 

 
 
5. Ook aan creativiteit en de wil tot zelfstandigheid willen we voldoende kansen geven.  

Op die manier kan het kind een persoonlijke inbreng hebben in de omgang met mensen 
en dingen.  Zo krijgt het ook kansen tot persoonlijk werk en tot het nemen van initiatief. 

 
 
6. Tenslotte willen we ook de samenleving bevorderen met allen die bij de opvoeding 

betrokken zijn.  Ons streefdoel is een hechte ploeg, waarin naast het schoolteam, de 
kinderen, de ouders, de parochiegemeenschap, het schoolbestuur, de inspectie en het 
C.L.B.-centrum elk hun specifieke inbreng hebben. 
In gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen wij een school uitbouwen, die terecht een 
eigentijdse, gelovige opvoedingsgemeenschap mag genoemd worden.  In zo’n school 
kunnen onze kinderen gelukkig zijn. 
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2 Wie is wie ? 
 

Structuur : 
 

Hoofdschool: Vrije Basisschool De Bloesem 
 Kloosterstraat 27    
 9860 Moortsele 
  09/362 60 58 
  directie@vbsdebloesem.be 
  www.vbsdebloesem.be 
 Lager onderwijs van het eerste tot het zesde leerjaar. 
 
Vestigingsplaats: Rooberg 32 
 9860 Landskouter 
 Tel. 09/362 61 55 
 Kleuterafdeling. 
 

Organisatie: 
 

Schoolbestuur: 
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het hele schoolgebeuren 
“Katholieke Scholen, regio Oosterzele v.z.w.” 
Bakkerstraat 3 
9860 Landskouter 
 
Raad van Beheer: 
Voorzitter : E.H. Padré Renaat 
Dagelijks bestuur : Mevr. Cansse Christiane  
  Mevr. De Geyter Lutgard 
  Dhr. Van den Bossche Raoul  
Leden : Mevr. Haesebijt Jacqueline 

  Dhr. Moens Dirk 
  Dhr. Uytterhaegen Tom 
  Mevr. Wood Elke 
  Mevr. Herreman Mieke 

  Dhr. Vermeire Alain 
  Mevr. Regine Henau 

 
 

Scholengemeenschap: 
Met ingang van 1 september 2009 maakt onze school samen met de Vrije Basisschool van 
Balegem, IZOO Oosterzele, de Vrije Basisschool Scheldewindeke, Vrije Basisschool Laarne, 
Vrije Basisschool Kalken, Vrije Basisschool Scheppers te Wetteren en Vrije Basisschool 
Wetteren Ten Ede deel uit van de scholengemeenschap “Rhode-Schelde”. 
Contactadres : Wegvoeringsstraat1 , 9270 Laarne 
 

Personeel : 
In een afzonderlijk schrijven delen wij u elk jaar de namen mee van de leerkrachten, 
bijzondere leermeesters, administratief en onderhoudspersoneel. 
 

Ouderraad : 
De ouderraad van de school is samengesteld uit de belangstellende ouders die de grote 
groep ouders vertegenwoordigen.  Het zijn ouders die samen met andere bezorgd zijn om 
het reilen en zeilen van de school die instaat voor de opvoeding en vorming van hun kind. 
In een goede sfeer van samenwerking worden zowel pedagogische als praktische zaken 
besproken.  Op die manier krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op het werk 
van de school en worden zij in staat gesteld een juiste voorstelling van de werkelijke waarde 
van de school te maken.  Daardoor wordt de ouderraad als gesprekspartner onmisbaar. 
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Bij het begin van het nieuwe schooljaar doen we een oproep voor nieuwe leden.  Om de 
twee jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 
In een afzonderlijk schrijven delen wij u de leden van de ouderraad mee. 
 
 

3 Onze samenwerking met het CLB 
 
 
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen www.vclbzov.be  
 
Op deze website vind je wie de vaste contactpersoon van het CLB is, met de 
contactgegevens.  Indien een begeleidingstraject wordt opgezet, dan kunnen andere 
CLB-medewerkers je helpen. 
 
 
Wat doet het CLB? 
Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten.  Een deel is verplichtend, een 
ander deel is op vraag van jullie. 
 
Wij werken ook samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met 
beroepsgeheim. 
 
 
Het verplicht aanbod: 
Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen.  Deze 
systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde 
leerjaar en zesde leerjaar.  (In schooljaar 2018-2019 wordt daar licht van afgeweken: er is een 
vrijblijvend bijkomend aanbod in tweede kleuter en de leerlingen van het vierde leerjaar 
worden niet gezien.) 
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de 
leefgewoonten nagegaan.  In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen 
met meer uitleg en/of vragenlijst om in te vullen.  Voor het onderzoek in de eerste kleuter wordt 
de aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk nagestreefd. 
 
Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht 
(spijbelen): elke leerlingen die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld 
bij het CLB.  In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling 
terug op school te krijgen. 
 
Tot slot heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van 
besmettelijke ziekten.  We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw 
zoon of dochter te melden aan school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, 
kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, 
salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en 
HIV-infectie. 
 
Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht 
en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling 
of zijn ouder(s) worden geweigerd. 
 
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een 
onderzoek door een bepaalde arts van het CLB.  Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren.  Dan 
kan het onderzoek door een andere arts worden uitgevoerd. 
 
Op vraag van ouders en leerlingen: 
Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij 
volgende problemen: 

http://www.vclbzov.be/
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• Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige 
leerproblemen, … 

• Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap, … 

• Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit, … 

• Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk 
gedrag, vragen over zelfbeeld, … 

 
Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie 
na te gaan welke stappen gezet kunnen worden.  Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het 
afnemen van een vragenlijst, enz. 
 
Hoe werkt het CLB? 
Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet.  Zowel ouder(s), leerlingen als de school 
kunnen het CLB om hulp vragen.  Elke school wordt door één CLB begeleid.  Als leerling of 
ouder kan je het CLB dus niet vrij kiezen.  Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de 
verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. 
 
Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving.  
CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan 
zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders. 
 
Het CLB heef regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de 
directie, de leerlingbegeleider of een leerkracht.  Bij een hulpvraag voor een welbepaalde 
leerlingen sluiten ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan. 
 
Het CLB werkt met relevantie informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. 
leerlingenvolgsysteem, schooldossier …), net zoals de school relevante informatie over de 
leerlingen in begeleiding bij het CLB bedraagt.  Ouders kunnen aangeven welke informatie wel 
of niet mag uitgewisseld worden.  School en CLB houden 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. 
 
Een multidisciplinair CLB-dossier 
Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en 
medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn.  Als een leerling van school 
verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB.  Er wordt hierbij 
een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd.  Tijdens deze periode kan je als ouders of als 
bekwame leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische 
(niet-verplichte) gegevens.  Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de 
volgende (verplichte) gegevens:  identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het 
kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot 
slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) 
een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.  Het verzet moet schriftelijk en 
gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB. 
 
Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste 
contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs). 
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4 Wettelijke verplichtingen  
 
4.1 Inschrijvingsbeleid van de school 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch 
project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager 
aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het 
schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te 
ontvangen.  
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het 
kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het 
geboortebewijs, 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, tenzij de ouders zich met een wijziging van het 
schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). 
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 
inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter 
opgenomen in het stamboekregister. 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 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de 
volgende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 

• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

• de eerste schooldag van februari; 

• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

• de eerste schooldag na de paasvakantie; 

• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 
 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en 
in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 
 
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.  
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Screening niveau onderwijstaal 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren uitgezonderd voor anderstalige nieuwkomers. Indien onze school op 
basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat 
aansluit bij de specifieke noden van het kind.  
 
Maximumcapaciteit 
In onze school werd de maximumcapaciteit vastgelegd op 250 leerlingen. 
 
Procedure voorrangsregeling voor broers en zussen en kinderen van personeel 
Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven 
leerlingen en kinderen van personeel op onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle 
andere leerlingen bij inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. 
De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode 
waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers/zussen en 
kinderen van personeel en op welke wijze dit moet gebeuren.  Voor 2018-2019 start de 
periode op 5 januari 2019 en eindigt op 1maart 2019.  Vanaf 11 maart 2019 kunnen alle 
resterende plaatsen door alle andere nieuwe leerlingen ingevuld worden. 
 
Weigeringen van leerlingen 
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan 
de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 
 

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in 
de school. 

 
2. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs, schrijft de school in 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.  

 
3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een 

capaciteit invoeren. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per 
leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, 
moet de school de leerling weigeren. 
 
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek 
van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan 
de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het 
schoolbestuur.  
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Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders 
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw 
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt 
aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende 
schooljaar. 
 
Leerplicht 
Kleuters zijn niet leerplichtig. 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen. 
Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander 
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor 
leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. 
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen 
en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en 
toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. 
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager 
onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari 
geen lager onderwijs meer kan volgen. 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel 
aanpassingen gebeuren. 
 
Wet 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. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke 
toestemming nodig.  
 
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wis@d. We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen 
de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
 
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 
personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en 
de ondersteuner.  
 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 
de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 
 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met Bram 
Deslypere, onze ICT-coördinator. 
 
 
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – 
op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor 
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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 gemotiveerd verslag 
of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs 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 het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je 
toestemming nog intrekken.  
 
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag 
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. 
 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
 

Recht op inzage en toelichting  

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
 
 

4.2 Afwezigheden 
 
Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering: 
 
KLEUTERONDERWIJS 
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet 
gewettigd worden door medische attesten.  Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te 
bevelen dat de ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de 
afwezigheid van hun kind. 
Kleuters welke leerplichtig zijn dienen de regelgeving van het lager onderwijs te volgen. 
 
 
LAGER ONDERWIJS 
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 geneesheer-specialist, 
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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 één 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 vult u één van de vier 
afwezigheidsbriefjes in die u kreeg bij het begin van het schooljaar. 
Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld 
worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist, ook al gaat het dan 
slechts over één dag afwezigheid ! 
U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch of via e-mail) en bezorgt ook het 
attest zo vlug mogelijk. 
 

Enkele voorbeelden: 
Een kind is afwezig wegens ziekte op vrijdag en op de daaropvolgende maandag. 
Aangezien het om een afwezigheid van vier opeenvolgende kalenderdagen gaat, moet er 
een medisch attest uitgereikt door een arts, ingediend worden.  
 

Een kind is afwezig wegens ziekte in september twee opeenvolgende kalenderdagen (a), in 
oktober één dag (b), in december vijf opeenvolgende kalenderdagen (c), in januari drie 
opeenvolgende kalenderdagen (d), in maart één dag (e), in juni opnieuw één dag (f).  
 

In de situaties a, b, d en e volstaat een briefje van de ouders, in de situaties c en f is er een 
medisch attest nodig. In situatie c betreft het immers een ziekte van meer dan drie 
opeenvolgende kalenderdagen (en hiervoor is altijd een medisch attest nodig), in situatie f 
betreft de ziekte maar één kalenderdag maar het kind is dat schooljaar al vier keer met een 
briefje van de ouders wegens ziekte afwezig geweest (nl. in de situaties a, b, d en e). Indien 
evenwel de ouders bijvoorbeeld voor de eerste afwezigheid (a), een medisch attest 
ingediend hebben, dan volstaat voor de afwezigheid in juni (f) een briefje van de ouders, 
aangezien het hier dan nog maar een vierde afwezigheid met verklaring van de ouders 
betreft.  
 

Opgelet:  
In volgende drie gevallen is een medisch attest twijfelachtig: 
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit 
(zegt) de patiënt”; 
- het attest is geantedateerd (de datum van het attest valt buiten de ziekteperiode van 
de leerling) 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 de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale 
redenen, enz. 
 

Dergelijke afwezigheden worden benaderd vanuit de invalshoek van problematische 
afwezigheden (zie 3.5).  Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar 
zijn, worden gesignaleerd aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische 
artsencode, deze zaak verder zal volgen. 

 
2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 

hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 
2.2. Het bijwonen van een familieraad; 
2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind 

gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de 
jeugdrechtbank); 
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2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en 
de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en 
oriëntatiecentrum); 

2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het 
openbaar vervoer, overstroming,..) 

2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.  Enkel de door de 
grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, 
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst).  
De anglicaanse, katholieke en protestantse-evangelische feestdagen vallen in de 
vakantieperiodes. 

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document 
(2.1. t.e.m. 2.5). 
 
3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur 

 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende 
omstandigheden: 

 

 

3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van 
een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet 
de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een 
periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een 
rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 

3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als 
individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in 
aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan 
maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij 
achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 

3.3. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor 
maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen 
van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. 

 Het dossier bestaat uit: 
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie 

waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit 
trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; 

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum 
van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch 
verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. 

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan. 
 

Afwezigheden wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties en 
afwezigheden wegens topsport brengen uiteraard extra werkdruk mee voor onze 
leerkrachten.  De verantwoordelijkheid over de eventuele opgelopen achterstand en/of de in 
te halen leerstof berust volledig bij de ouders.  Leerkrachten kunnen in deze gevallen niet 
verplicht worden inhaallessen te geven aan kinderen die voor deze redenen afwezig zijn. 
 

 

3.4. deelname aan time-outprojecten.  Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs 
zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject 
aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een 
gewettigde afwezigheid te beschouwen.  Voor sommige leerlingen is er geen andere 
oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde 
instantie.  

3.5. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor 
deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het 
kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).  

 
 

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de 
afwezigheid aan de school bezorgen. 
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Opgelet:  
 

deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen 
recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze 
afwezigheid toe te staan.  
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de 
schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).  
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.  

 
Zieke kinderen worden niet naar de school gestuurd.  Wordt een kind tijdens de schooluren 
ziek of gebeurt er een ongeval dan doet de school een beroep op een geneesheer naar haar 
keuze.  Eén van de ouders wordt zo spoedig mogelijk hiervan op 
de hoogte gebracht.  
 
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 ter zake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. 
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een 
woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. 
 
5. Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven 
beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. 
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid 
en deze afwezigheid melden aan het CLB.  School en CLB zullen in communicatie met de 
betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. 
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. 
Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan laten wij aan de 
nieuwe school weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is.  De 
school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Dit heeft immers gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoelage.  Alsook de toelating tot het eerste leerjaar en 
voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. 
 
6. Vakantiedagen 
De vakanties zijn door het Departement Onderwijs vastgelegd.  Elke school heeft recht op 
twee facultatieve verlofdagen, na overleg met personeel en schoolraad, naar eigen keuze 
vast te leggen.  Dit kan ook als vier halve dagen.  Deze facultatieve verlofdagen voor het 
volgend schooljaar worden zoals gesteld in de geldende omzendbrieven, vóór 20 juni van 
het lopend schooljaar meegedeeld aan de ouders.  De ouders hebben echter niet zomaar 
het recht om de schoolvakanties vroeger dan wettelijk voorzien in te zetten. 
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4.3 Schoolverandering 
Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.  
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag 
van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de 
directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend 
schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. 
Het zijn dus niet de ouders die de oorspronkelijke school moeten inlichten. Om 
organisatorische redenen vragen wij echter dat ouders, in geval van schoolverandering, 
contact zouden opnemen met de directeur. 
 
 
Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts 
mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor 
het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en 
een protocol ter verantwoording. 
 
 

4.4 Onderwijs aan huis 
 
Als je kind minstens vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
en meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is wegens (chronische) 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 schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan 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 je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 
binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen 
afwezigheid weg. 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. 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. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 
lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze 
leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 
onderwijs aan huis is gratis.  
 
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in 
de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
 
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. 
 
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 
deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 
 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 
 

4.5 Bijdrageregeling 
Basisonderwijs moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn.  Aan ouders die hun kind in onze 
school inschrijven, mogen wij geen direct of indirect inschrijvingsgeld vragen.  
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Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en 
de eindtermen te bereiken.  De overheid bepaalt onderstaande lijst met materialen die 
kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de ontwikkelingsdoelen na te streven 
of de eindtermen te realiseren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij verlies of beschadiging van bovenvermeld materiaal kunnen de door school 
gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. 
 
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen 
bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 
respecteren.  
Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:  
Voor het kleuteronderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 45 euro per jaar. Voor 
het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 85 euro per leerjaar. 
De basisbedragen (respectievelijk 40 en 80 euro) worden jaarlijks aangepast aan de 
gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar 
begint. Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde 
veelvoud van vijf. 

 
- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 

2018-2019 een maximumfactuur van €435 per kind voor de volledige loopbaan lager 
onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd 
worden. Het basisbedrag voor meerdaagse uitstappen, €435, is ook onderworpen 
aan de jaarlijkse indexering. 

 
Onze school biedt u ook een aantal diensten zoals voor- en naschoolse opvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, busvervoer, … aan.  Deze diensten zijn niet verplicht.  
Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen. (prijzen zie bijlage) 
 

Lijst met materialen 
- Bewegingsmateriaal 
- Constructiemateriaal 
- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software 
- ICT- materiaal 
- Informatiebronnen 
- Kinderliteratuur 
- Knutselmateriaal 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
- Meetmateriaal 
- Multimediamateriaal 
- Muziekinstrumenten 
- Planningsmateriaal 
- Schrijfgerief 
- Tekengerief 
- Atlas  
- Globe  
- Kaarten  
- Kompas  
- Passer  
- Tweetalige alfabetische woordenlijst  
- Zakrekenmachine 
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Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact 
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 
 
Bij afwezigheden en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de 
school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 
 
 
Schooltoelagen in het kleuter – en lager onderwijs 
 
Vanaf het schooljaar 2008-2009 komen ook kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs in 
aanmerking voor het ontvangen van schooltoelagen. Voor een kleuter kunnen ouders 80 
euro ontvangen als jaarlijkse bijdrage en in het lager onderwijs bedraagt deze toelage 
gemiddeld 116 euro.  
 
Wat moet u doen om deze schooltoelage te ontvangen? 

• Aangezien de schooltoelage gekoppeld wordt aan voldoende aanwezigheid in het 
kleuter- en leerplichtonderwijs dient uw kind uiteraard voldoende aanwezig te zijn op 
school. 

• Daarnaast dient u een gezinsdossier samen te stellen. Er dient slechts één formulier 
ingevuld te worden voor alle kinderen van hetzelfde gezin en u hoeft ook maar één keer 
alle benodigde stukken bij te voegen. U kan hierbij kiezen voor een papieren aangifte of 
een aangifte onderstaande website. 

 
 

Uw aanvraag stuurt u naar :  
 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Afdeling studietoelagen 
Provinciaal Administratief Centrum Zuid 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 

Meer informatie hieromtrent is te vinden via 

• de website www.studietoelagen.be 

• het telefoonnummer 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. 
 
Tijdens de info-avonden in september wordt dit onderwerp behandeld. Mocht u echter 
problemen ondervinden bij het opmaken van de aanvraag van deze schooltoelagen, dan kan 
u steeds terecht bij de directie. Wij helpen u graag vooruit! 
 
 

4.6 Getuigschriften basisonderwijs 
 

  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 krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad bestaat uit directie en de leerkrachten van de betrokken 
leerlingengroep. 
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 

http://www.studietoelagen.be/
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meegedeeld.  De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift 
basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 

 
Mogelijke beroepsprocedure: 

 
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.  

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de 
dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag 
gemaakt.  

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te 
bevestigen of te wijzigen.  

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op 
de hoogte van de beslissing.  

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur.  Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het 
verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

vzw Katholieke Scholen Regio Oosterzele 
Renaat De Paepe 
Bakkerstraat 3 
9860 Landskouter  

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  
• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving 

en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  
6. 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.  

7. De beroepscommissie zal steeds de ouders en het kind uitnodigen voor een 
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  Het 
is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  

8. 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.   
 

4.7 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
 

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.  
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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 voorstellen. De school 
wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
 
Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met directie 

• 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 in punt 
9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten 
plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
 
 

1.3 Ordemaatregelen 
 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door 
elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 
ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  
 
Een ordemaatregel kan zijn: 
 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 
 
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
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1.4 Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 
dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 
worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
 
1.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
 

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

• een definitieve uitsluiting. 
 
 
1.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de 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 aan jou 
meegedeeld. 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. 
 
 
1.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 
procedure gevolgd: 
 

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

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

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

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders 
bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve 
uitsluiting. 
 

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 
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uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de 
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te 
schrijven. 
 
1.4.4 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.  
 
1.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen 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. Dit kan via 
aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op 
school af te geven. 
 

VZW Katholieke Scholen Regio Oosterzele 
 Dhr. Renaat De Paepe 

 Bakkerstraat 3 
9860 Landskouter 

 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

• het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

• het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving 
en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 
 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een 
gesprek. Zij kunnen zich 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, 
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overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan 
te duiden. 
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. 

 
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 
vormvereisten. 
 

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 
beslissing is bindend voor alle partijen. 
 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 

1.6. Klachtenregeling 
 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van 
ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde 
beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met [contactpersoon 
voor klachten, bv. directeur/voorzitter 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.   
Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van 
leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel 
te behandelen.  Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar 
secretariaat van de Klachtencommissie. 
 Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene 
contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat 
wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

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

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

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders 
moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

Schoolreglement Vrije Basisschool De Bloesem september 2018   

21  

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

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

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via   

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.  

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen.  De uitkomst van deze 
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.  De eindverantwoordelijkheid ligt 
steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 
beroep worden gegaan. 
 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 
sereniteit. 

 
 

 

4.8 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
In gemeenschappelijk overleg tussen schoolbestuur en participatieraad heeft men de 
volgende afspraak gemaakt: 
Sponsoring en reclame wordt toegelaten binnen het wettelijk kader en voor zover het 
pedagogisch verantwoord is. 
Ingeval van twijfel zal de directie de aanvraag voorleggen aan het schoolbestuur. 
 
 

5 Leefregels 
 
5.1 Aanvang van de lessen 

 KLEUTERSCHOOL 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

start 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 

middag 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

           

namiddag 13.15 13.15  13.15 13.35 

einde 15.55 15.55  15.55 14.55 

 
 

 LAGERE SCHOOL 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

start 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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middag 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 

           

namiddag 13.15 13.15  13.15 13.30 

einde 16.00 16.00  16.00 15.00 

 
 

5.2 Toegang tot de klaslokalen 
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de directeur.  Enkel wanneer er ernstige en dwingende 
redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een 
onderhoud te hebben met de leerkracht.  Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan 
de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. 
De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). 
 
 

5.3 Voor- en naschoolse opvang 
Zowel op de kleuter- als op de lagere school is er opvang voorzien ’s morgens vanaf 
7.00 uur en ’s avonds tot 18.00 uur. 
Op woensdagmiddag is er opvang voorzien in het GILO te Oosterzele.  Gelieve hiervoor 
eerst contact op te nemen met de coördinator mevr. Edith Renne 
  Sportstraat 5 , 9860 Oosterzele 
  edith.renne@oosterzele.be – 09 363 84 25 
De opvangdames scannen het uur digitaal in bij aankomst en bij het verlaten van de school.  
De facturatie gebeurt door de gemeente. 
 
 

5.4 Middagverblijf 
’s Middags mogen de leerlingen op school blijven. Zij kunnen ofwel een warme maaltijd 
gebruiken, ofwel boterhammen meebrengen.  
Op vrijdagvoormiddag wordt de bestelling van de maaltijden genoteerd voor de komende 
week. 
Voor het middagverblijf, de maaltijden en voor de drankjes wordt een vergoeding gevraagd 
welke bij het begin van het schooljaar in een afzonderlijk schrijven wordt meegedeeld. 
 
 

5.5 Weg van en naar school 
Kies voor uw kind een veilige weg om naar school te komen. 
Geef zelf het goede voorbeeld.  Fietsen zijn toegelaten.  Blijf met uw auto niet stilstaan op 
het zebrapad voor de school en laat hem bij voorkeur thuis.  Pas uw snelheid aan in de 
omgeving van de school.  In Moortsele worden de kinderen die te voet zijn begeleid tot aan 
het dorp.  Fietsende kinderen en ouders die hun kinderen afhalen zijn zelf verantwoordelijk. 
In Landskouter worden ze begeleid tot aan het eerste zebrapad.  Voor fietsers raden wij het 
gebruik van een fietshelm sterk aan. 
 
 

5.6 Kledij en uiterlijk 
Onze leerlingen komen verzorgd en netjes naar school.  Directie en leerkrachten oordelen 
over wat wel kan en niet kan. 
Zorg er voor dat de kinderen in het bezit zijn van een zakdoek. 
Hoofdluizen is een plaag die elk jaar terugkeert.  Controleer regelmatig de haren.  Bij 
aanwezigheid van neten en/of luizen verwittigen de ouders best de school.   
 
 

5.7 Omgangsvormen 
Van de leerlingen wordt gevraagd dat ze zich voornaam en beleefd gedragen op school. 

• ik groet ’s morgens de leerkracht of de opvangdame 

• ik spreek steeds een verzorgde taal. 

mailto:edith.renne@oosterzele.be
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• ik ga onmiddellijk in de rij staan als er gebeld wordt. 

• eens op de speelplaats, verlaat ik die niet zonder toelating. 

• ik gebruik het toilet steeds zoals het hoort!  Ik werp nooit etensresten of harde  
voorwerpen in het toilet. 

• ik hou de speelplaats netjes.  Afval hoort steeds in de vuilnisbak. 
 
 

5.8 Schoolmaterialen 
 
De leerlingen dragen zorg voor hun schoolgerief, schriften, boeken en klasmateriaal. 
Bij verlies of beschadiging wordt een vergoeding gevraagd. 
Wij gebruiken een stevige schooltas.  Plastiekzakken worden zo weinig mogelijk gebruikt. 
 
 

5.9 Snoep, chips en kauwgom 
Snoep, chips en kauwgom zijn verboden op school.  Bij verjaardagen is het toegelaten om 
fruit, klein schoolmateriaal of een drooggebak mee te brengen en uit te delen. 
 
 

5.10 Ongevallen en schoolverzekering 
De schoolongevallenverzekering 
 

Niemand is vrij van risico’s. Al de kinderen zijn verzekerd voor ongevallen op school en op 
weg van huis naar school en omgekeerd. De kinderen dienen de kortste of de veiligste weg 
te volgen. Als kinderen een omweg nemen of een boodschap doen op die omweg, valt dit 
onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 
De schoolverzekering dekt : 
* de lichamelijke schade aan een leerling overkomen tijdens de schooluren, tijdens een door 
de school georganiseerde activiteit (bv. schoolreis) en op de weg van en naar de school. 
 
De schoolverzekering dekt niet : 
* de stoffelijke schade aan brillen of andere apparaten, tenzij er een lichamelijk letsel is 
* de stoffelijke schade door een leerling veroorzaakt aan een andere leerling (bv. scheuren 
van een jas tijdens een spelactiviteit) 
* de stoffelijke schade veroorzaakt aan derden bij een ongeval van en naar de school. 
Deze schade valt onder de familiale of andere persoonlijke verzekering. 
 
Wat te doen bij een ongeval ? 
- verwittig zo vlug mogelijk de directeur, hij vult dan onmiddellijk een aangifte in. 
- de behandelende dokter zal deze ongevalsaangifte verder invullen. 
- de ouders betalen zelf alle kosten. 
- de bewijzen van betaling bezorgt u aan uw ziekenfonds. 
- de mutualiteit maakt een uitgavenstaat op. 
- de uitgavenstaat bezorgt u aan de directeur. 
- de verzekering betaalt u het verschil tussen de kosten en de tussenkomst van het 
ziekenfonds. 
 
 
Ook vrijwilligers zijn verzekerd door de schoolverzekering 
 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 
De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de 
scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder 
een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 
informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is 
elke ouder op de hoogte. 
 

Verplichte verzekering 
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De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het 
Interdiocesaan Centrum, afdeling verzekeringen (polisnummer 24000029). De polis ligt ter 
inzage op het schoolsecretariaat. 
 

Vrije verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade 
die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg 
naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan 
Centrum, afdeling verzekeringen (polisnummer 24000029). De polis ligt ter inzage op het 
schoolsecretariaat. 
 

Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen 
enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 

Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk 
de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn 
zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. 
 

Geheimhoudingsplicht 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan 
hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers 
die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en 
andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke 
informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van 
toepassing. 
 
 

5.11 Leeruitstappen 
Regelmatig worden met de klas leeruitstappen georganiseerd.  Er is ook een jaarlijkse 
schoolreis, die veel praktisch materiaal en leerstof levert om te verwerken in de klas. 
De school vraagt hiervoor een tussenkomst in de deelnamekosten. 
 

5.12 Bewegingsopvoeding 
De bewegingsopvoeding draagt bij tot de volledige ontplooiing van het kind. 
Voor lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen: t-shirt (zie bijdrageregeling), een donker 
broekje en gewone witte turnpantoffels.  

5.13 Schoolagenda 
Huiswerken en de te leren lessen worden in een schoolagenda genoteerd.  Het is 
aangewezen dat de ouders hiervoor de nodige belangstelling opbrengen.  Het is ook een 
uitstekend middel om een berichtje van de school naar huis of omgekeerd over te brengen. 
De agenda wordt minstens éénmaal per week door één van de ouders ondertekend. 
 
 

5.14 Gebruik van GSM 
Tijdens de gewone aanwezigheid van de leerlingen op school zijn GSM niet zichtbaar en 
buiten werking gesteld. (afspraak ouders met directie) 
 
 

5.15 Zorg 
Sommige kinderen hebben met lees-, reken- of schrijfmoeilijkheden te kampen.  Deze 
kinderen hebben nood aan extra hulp. 
De klastitularis samen met de zorgcoördinator trachten hen daarbij zo goed mogelijk te 
helpen.  In de zorg schenkt men grotere aandacht aan de individuele 
ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. 
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Wegwerken van schoolangst, een nieuw vertrouwen krijgen en het herwinnen van de lees- 
en rekentechnieken zijn daarbij zeer belangrijk. 
 
 

5.16 Rapport 
Regelmatig wordt aan de leerlingen van de lagere school een rapport meegegeven.  Het 
geeft een beeld van de leer- en leefhouding van het kind.  Twee keer per jaar wordt binnen 
elk blok van leervakken het gemiddelde van de cijfers samengeteld.  Tevens wordt per blok 
percent en midscore aangegeven.   De ouders worden gevraagd dit rapport na te kijken en 
te ondertekenen. 
 
 

5.17 Leerlingenevaluatie 

Onze visie op evalueren en rapporteren is gebaseerd op de vijf fundamentele opdrachten 
van het katholiek basisonderwijs: 

o Werken aan een schooleigen identiteit 
- Beoordeling verloopt in een geest van verbondenheid en met het uiteindelijke 

doel voor ogen elkaar te ondersteunen en te bemoedigen (leerkracht – 
leerlingen / leerlingen onderling). De norm voor beoordeling is de unieke 
persoon zelf. 

- Evalueren dient bij te dragen tot het zelfwaardegevoel en het zelfrespect van 
elk kind. 

o Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 
- Evaluatie mag niet eenzijdig op verstandelijke kennis worden gericht. Doelen 

in verband met alle andere domeinen van persoonlijkheidsontwikkeling 
dienen bij de evaluatie te worden betrokken. 

- Evaluatie richt zich op ook op doelen die de leergebieden overstijgen, zoals 
leren leren, sociale vaardigheden, ICT-vaardigheden, algemene attitudes en 
waardebeleving. 

- Er worden verschillende evaluatievormen gehanteerd: 
▪ Formatieve evaluatie: toetsen die deel uit maken van het leerproces. 
▪ Summatieve evaluatie: toetsen die na een bepaalde periode worden 

afgenomen over een geheel van een leerstofpakket. 
▪ Harde evaluatie: duidelijk en gemakkelijk te evalueren (vb. spelling, 

wiskunde, …) 
▪ Zachte evaluatie: evalueren van doelen van hogere orde op basis van 

gerichte observaties door de leerkracht, zelfevaluaties bij leerlingen, 
portfolio’s (vb. muzische opvoeding) 

o Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak 
- Men dient oog te hebben voor emoties die bij een beoordeling gepaard gaan: 

voor de stimulerende werking van succeservaringen en bevestiging en voor 
de remmende invloed van herhaaldelijk falen. 

- Evaluatie dient het zelfvertrouwen en het geloof in eigenwaarde van de 
leerlingen te verstevigen, niet te ondermijnen. 

- Opdrachten en toetsen dienen leerlingen uit te dagen om zelf oplossingen 
voor (echte) problemen te bedenken.  

o Werken aan de ontplooiing van elke leerling, vanuit een brede zorg 
- Men kijkt niet alleen naar de fouten en tekorten van de leerling, maar naar wat 

hij al weet, al kan en al is. 
- Evaluatie is finaal gericht op individuele hulpverlening. De basis daarvoor is 

vooral de vergelijking van elke leerling met zichzelf. Daarom wordt best 
vermeden om de prestaties van de klasgroep zonder meer als 
beoordelingsnorm te hanteren. 

- De leerkracht en leerling analyseren samen het proces dat aan de uitkomsten 
ten gronde ligt. 
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- Cijfers hebben de betekenis van signalen, ze vormen eventueel een 
aanknopingspunt voor een geïndividualiseerde toelichting bij de vorderingen 
van de leerling.  

o Werken aan de school als gemeenschap en organisatie 

- Binnen onze school wordt het evaluatiebeleid regelmatig besproken en 
aangepast. 

 

5.18 Revalidatie / logopedie 
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden 
omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 
minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

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

• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt. 

• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de 
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat 
het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

• 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 een school daarop geen antwoord kan geven 
en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 
schoolgebonden aanbod; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over 
de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal 
aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag 
aan de directie van de school en van het CLB, met 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. 
 
 

5.19 Rekeningen 
Maandelijks wordt u een rekening aangeboden met de kosten van de voorbije maand.  
Gelieve bij voorkeur te betalen met het aangehechte overschrijvingsformulier en dit binnen 
de week.  Ouders die cash betalen brengen ook de rekening mee.  Formulieren voor 
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domiciliëring kunnen bij de directie bekomen worden.  Kleine prijsaanpassingen zullen 
zonder voorafgaande mededeling doorgerekend worden. 
 
 

5.20 Oudercontacten 
Er wordt minstens tweemaal per jaar een oudercontact georganiseerd. Bij het begin van het 
schooljaar stellen de klastitularissen de jaarplanning voor de diverse leervakken voor.  Bij 
het eerste rapport en het syntheserapport kan elke ouder met de klastitularis een onderhoud 
hebben om de resultaten van het kind te bespreken. Tevens staan alle leerkrachten ter 
beschikking van de ouders om individuele problemen te bespreken. 

 
 

5.21 Huistaken 
Huistaken zijn een vervolg of afwerking van de oefeningen van de voorbije dag.  Wij willen 
echter lagere schoolkinderen niet overbelasten met huistaken.  Laat ze na de schooltijd nog 
genieten van sport en spel. 
 
 

5.22 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of 
je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school 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 de ouders 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. 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
 
 

5.23 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 
kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 
activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
 
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 
worden voorzien. 
 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van 
de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één 
van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 
betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 
zijn. 
 
 
 

6 Welzijnsbeleid 
 

6.1  Preventie  
• Verwachtingen naar de ouders: 

➢ Sommige kinderen hebben schrik van honden … gelieve daarom honden zeker 
buiten de schoolpoort te houden. 
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➢ Er mogen geen leerlingen onbewaakt wachten op het voetpad. De kinderen 
worden steeds op de speelplaats of in de opvang afgehaald. Tenzij u, als ouder, 
alle verantwoordelijkheid op u neemt indien u wenst dat uw kind op een bepaalde 
plek moet wachten. Maak dan wel duidelijke afspraken met uw kind. In dit geval 
kunt een strookje invullen, ondertekenen en afgeven aan de directeur (bij het 
begin van het schooljaar). 

➢ Indien uw kind pas later alleen naar huis moet, dan wordt dit in de schoolagenda 
genoteerd zodat dit kan gecontroleerd worden door de verantwoordelijke van de 
opvang. 

• Verwachtingen naar de kinderen: 
➢ Niemand verlaat alleen de school! 

 
 

6.2  Verkeersveiligheid 
• Verwachtingen naar de ouders: 

➢ Parkeer uw wagen niet op het zebrapad , voetpad of vlak voor de schoolpoort 
(kleuterschool) 

➢ Laat de kinderen langs de kant van het voetpad in en uit de auto stappen 
➢ Laat de kinderen nooit naast het zebrapad de weg oversteken 
➢ Gebruik de veiligheidsjasjes die elk schooljaar gratis worden bedeeld aan het de 

kinderen van het 2de leerjaar:  
o Er wordt ook verwacht dat dit jasje wordt aangetrokken: 

▪ Als uw kind(eren) te voet of per fiets naar school komen 
▪ Als dit wordt gevraagd door de leerkracht (vb bij een leeruitstap) 

• Verwachtingen naar de kinderen: 
➢ Na de schooluren worden er steeds klasrijen gevormd. 
➢ Wacht steeds tot een leerkracht u begeleidt bij het oversteken van de straat  
➢ We stappen met de fiets aan de hand bij het verlaten van de school  
➢ Doe het fluojasje aan als je te voet of per fiets naar school komt. Zo ben je beter 

zichtbaar in het verkeer! 
 
 

6.3  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 dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  
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. 
Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, 
zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

 
 

6.4  Rookverbod  
Op de school geldt een algemeen rookverbod.  Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. 

 
 

7 Ouderlijk gezag 
 
Zorg en aandacht voor het kind 
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 
begrip en extra aandacht bieden. 
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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 vonnis van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar 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. 
- Afspraken i.v.m. brieven: brieven kunnen via mail worden bezorgd.   
- Afspraken in verband met oudercontact: uitnodiging kan via mail verstuurd worden. 
 
Co-schoolschap 
Dit is wanneer het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de 
continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-
schoolschap. 
 
 

8 Participatie 
 
Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 
wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad. 
 
Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 
erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 
een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 
 
 

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

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontacten  
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We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht 
hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een 
ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en 
met de manier van werken. 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 
schriftelijk via commentaar op toetsen, in de schoolagenda of via het rapport.  
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 
laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig 
zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. U kan de leerkracht 
eveneens per mail bereiken (zie lijst met mailadressen in bijlage) 
Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 
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. Kinderen die te laat toekomen melden zich 
aan bij de directeur. Wij verwachten dat je ons voor 09.00 uur verwittigt bij afwezigheid van 
uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB. 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer 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.  
We zullen in overleg met je 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 je als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  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. 
 
De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel.  Onze school is 
aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN-team.  Algemene informatie over dit 
ondersteuningsnetwerk kan je raadplegen via de website www.wanteam.be.  Vindt u niet het 
antwoord op uw vragen over de werking van het ondersteuningsnetwerk of hebt u een 
specifieke vraag over de ondersteuning van uw kind binnen de school, dan kan je terecht bij 
de coördinatie van WAN-team, 0477 99 02 10, info@wanteam.be  
 
 

Inschrijving met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.  

http://www.wanteam.be/
mailto:info@wanteam.be
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Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in 
een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg 
organiseren met de ouders, klassenraad en 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. 
Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 
de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 
leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

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

10 Instemmingsformulier 
 
Dit instemmingsformulier waarvan één exemplaar afzonderlijk bijgevoegd is dient 
gedagtekend en ondertekend terugbezorgd te worden aan de school. 
Pas op dat ogenblik is de inschrijving van de leerling in de school een feit. 
Indien de ouders het schoolreglement niet ter instemming en voor akkoord ondertekenen 
wordt de leerling niet ingeschreven in de school. 
 



 

Schoolreglement Vrije Basisschool De Bloesem september 2018   

32  

Bijlage 1 Instemmingsformulier 
 

 Vrije Basisschool DE BLOESEM 
 

Kloosterstraat 27 - 9860 Moortsele     09 362 60 58 

Rooberg 32 – 9860 Landskouter            09 362 61 55 
 

 directie@vbsdebloesem.be               www.vbsdebloesem.be 
 

 

 
Op datum van ________________ wordt de inschrijving van ________________________________ 

bevestigd door de school en de ouders.  

 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag.  

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat 

discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten 

alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het 

gebruik van de gegevens.  

  

De ouders van ______________________________________________ verklaren hierbij dat ze het 

opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het 

opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van Vrije Basisschool De 

Bloesem.  

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

 

Handtekening van de ouder(s): 

  

 
Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 

374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.   

 
 

 

De heer en/of mevrouw ______________________________________________ 

 

ouder(s) van ______________________________________________ 

 

verkla(ren)art in te stemmen met de publicatie van foto’s op de website, Schoolpraatje, … (schooleigen 

media) van hun kind(eren) 

 

 

Te ________________ , op datum van ________________ 

 

 

Handtekening van de ouder(s): 

 

mailto:directie@vbsdebloesem.be
http://www.vbsdebloesem.be/
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