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WELKOM 

 
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt. We beschouwen dit als een blijk van groot 

vertrouwen : we zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen bij de opvoeding van uw kind. 

 

We zullen uw kind goed onthalen. U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons 

tenvolle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 

 

Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus 

goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons contact op te 

nemen indien er problemen zijn . We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

 

Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. 

 

In het eerste deel schetsen we een klein portret van onze lokale school. Onder de titel ‘Wie is wie’ 

stellen we u voor wie allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze 

school. We vragen vooral uw aandacht voor ons opvoedingsproject. Dit is het kerndocument voor 

onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en 

onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven : dit is erg belangrijk. Natuurlijk hebben we 

ook de medewerking en inzet van uw kind nodig. We zullen daar speels en tof, maar ook duidelijk en 

ernstig toe uitnodigen ; vandaar ‘Onze oproep aan de kinderen’. 

 

In het tweede deel presenteren we heel wat wetenswaardigheden over onze school. Het is prettig dat u 

een kijk krijgt op een doorsnee schooldag voor uw kind. Bovendien bieden we u in dit deel ook heel 

wat praktische informatie en maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte samenwerking. 

 

In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen. De overheid  

verwacht dat ook binnen het onderwijs duidelijk en eerlijk wordt afgesproken, wat de rechten maar 

vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de ouders en de school. In feite is de school immers een 

mini-maatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om te leren fijn samen te leven. 

In het derde deel leest u daarom in een eerder serieuze taal, wat wij u daarover van rechtswege moeten 

mededelen. 

 

Tenslotte bieden we u in het vierde deel in ‘bijlagen’ een aantal documenten aan die onze 

communicatie zullen vergemakkelijken. 

 

Het bestuur, de directie en het personeel van de school. 
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DEEL 1 : ONZE SCHOOL EN HAAR OPVOEDINGSPROJECT 
 

1.1 Portret van onze school 

Op regionaal vlak maakt de school deel uit van de ‘Onderwijsinrichtingen v.d. Zusters der Christelijke 

Scholen -Vorselaar (West-Brabant)’.  Op plaatselijk vlak  behoort de school tot de schoolgemeenschap 

met als overkoepelende naam : Sancta Maria-instituut . Zij biedt onderwijs aan voor kinderen en 

leerlingen van 2, 5 tot 18 jaar. De school is verdeeld over verschillende vestigingsplaatsen, die we hier 

voor de volledigheid even opsommen: 

 1. Vrije kleuterschool Heerweg  

   Hondzocht  

   Malheide  

 2. Vrije Lagere School : Stevens de Waelplein  en tijdelijk voor het 6
de

 leerjaar Heerweg 77 

 3. Vrije secundaire school Heerweg voor leerlingen vanaf 12 jaar 

 

1.2 Wie is wie? 

 

Onze school is 

  Gesubsidieerde vrije basisschool (administratief adres) 

  Stevens de Waelplein 13 

  1502- Lembeek 
    Tel. 02/356 67 21  fax 02/361.75.03 

  Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken voor dringende gevallen: 

  Chantal Vandersmissen 

  Frans Vekemansstraat 35 

  1120 - Brussel 

  Tel. : 0472/42.97.19 

  Website: www.gvbslembeek.be 

 

Ons schoolbestuur is 

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen 

West-Brabant 

Paul Jansonstraat 57 

1020 - Brussel  

 

 

De voorzitter namens het schoolbestuur en voor onze school is dhr. F. Wauters.  De afgevaardigde 

bestuurder namens het schoolbestuur en voor onze school is mevr. A. Poffyn.  Het schoolbestuur is de 

eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  Onze school bouwt haar werking uit, mede dankzij de 

goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 

 

 

Onze scholengemeenschap is 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘Donche’.  Het nummer van onze 

scholengemeenschap is 122 192.   

Coördinerend directeur: Ludwig Marissens 

De hierna vermelde scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 

- GVBS - De Kleine Prins, Kroonstraat 40, 1750 St-Kwintens-Lennik 

- GVBS – St Godelieve, Schapenstraat 39, 1750 St-Martens-Lennik 

- GVBS – Roosdaal, Kapelleweide 7, 1760 Roosdaal 

- GVKS – Heerweg, Heerweg 75, 1502 Lembeek 

- GVBS – De Klimming, Assestraat 5, 1790 Essene 

- GVBS – Lombeek, Meerstraat 5, 1742 St-Katharina-Lombeek 

- GVLS – Sancta Maria, Stevens-de Waelplein 13, 1502 Lembeek  
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Het personeel 

 

De leerkrachten, de directeur, het administratief- en onderhoudspersoneel vormen samen ons 

schoolteam.  

Bij het begin van het schooljaar ontvangen de ouders het organogram. (zie bijlage 3) 

 

 

De klassenraad 
 

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden: klasleerkracht, 

gymleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator en CLB-begeleider om individuele leerlingen of een 

leerlingengroep te bespreken.  

 

 

Samenwerking met diensten en specialisten 

 

Samenwerking met een CLB 

De school werkt samen met CLB-HALLE. 
 

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het CLB voor vrije en 

gemeentelijk onderwijs van Halle.  Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) werkt met 

leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie. 

 

Zo ondersteunt het CLB het schoolteam omtrent thema’s zoals opvolging van ontwikkelings- en 

leerprocessen, gezondheidsprojecten, gelijke kansenbeleid en dergelijke. 

 

Onze leerkrachten kunnen bij het CLB terecht met vragen over het leren, het gedrag, de gezondheid 

of studiekeuze van de kinderen.  Indien uit een overleg blijkt dat het wenselijk is om het CLB in te 

schakelen, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Samen met jullie en onze school zoekt 

het CLB dan naar mogelijke oplossingen. 

 

Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de CLB-medewerkkers van de school. 

Enkele voorbeelden van vragen: 

- mijn kind heeft moeilijkheden bij het leren 

- mijn kind is bang om naar school te gaan 

- mijn kind kan niet stilzitten 

- wat kiezen na het 6
de

 leerjaar? 

- ik wil informatie over inentingen, ontwikkelingsproblemen, het bijzonder onderwijs, 

hulpverleningsdiensten in de streek,… 

- ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is 

 

Of je wil eens praten over je kind dat: 

- nog in bed plast 

- weinig vriendjes heeft 

- gepest wordt op school 

 

Ook leerlingen, die vragen hebben rond hun gezondheid, gedrag, leren of studiekeuze, kunnen contact 

opnemen.  Dit kan op school of tijdens medische onderzoeken. 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om 

zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. 
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Hoe neem je contact op met het CLB ? 

 

Maak via de school een afspraak met de CLB-medewerker. 

Indien je dit wenst, kan je ook rechtstreeks contact opnemen: 

- Anthony Goemaere 

- Lise Seghers (verpleegster) 

- Hilde Vanderheyden (schoolarts) 

 

Adres: Ninoofsesteenweg 7 1500 Halle (tel. 02/356.55.23 – fax 02/356.40.64) 

 

Openingstijden van het Centrum 

- maandag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 19.00 uur 

- van dinsdag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

Het CLB is tijdens de kerstvakantie 2 dagen open (informeer bij het CLB of op school voor de 

juistedata.)  Tijdens de paasvakantie is het Centrum gesloten. 

Tijdens de zomervakantie is het Centrum op tot 14 juli en het gaat weer open vanaf 16 augustus. 

Tijdens de sluitingsperiode kan je terecht bij een permanente infolijn. (tel. 078/15.55.51) 

 

Wat is er eigen aan de CLB-begeleiding? 

 

Bij de begeleiding, die het CLB geeft, staat steeds het belang van uw kind centraal.  Daarom werkt het 

CLB vanuit een totaal onafhankelijke positie. 

In het CLB werken verschillende teamleden (pedagogen, psychologen, maatschappelijke werkers, 

schoolartsen en verpleegkundigen) elk vanuit hun eigen deskundigheid. De tussenkomsten zijn 

vertrouwelijk en gratis. 

 

In hoever is CLB-begeleiding verplicht? 

 

- Door in te schrijven in een bepaalde school, kies je ook automatisch voor de begeleiding door het 

CLB waarmee die samenwerkt. 

- Een individuele begeleiding door het CLB wordt pas opgestart mits toestemming van de ouders. 

- Er zijn evenwel twee uitzonderingen waarbij begeleiding verplicht is, nl. bij spijbelgedrag en bij 

systematische medische onderzoeken in bepaalde leerjaren, al kan men deze onderzoeken onder 

bepaalde voorwaarden ook laten verrichten door een andere arts ( meer info hierover te bekomen 

op het CLB). 

Als ouder heeft u wel het recht af te zien van de individuele CLB- begeleiding en de diensten te 

weigeren die geleverd worden door het medisch schooltoezicht. Uiteraard zouden we dit spijtig vinden 

aangezien we graag steunen op hun waardevolle medewerking. Indien u toch aan een weigering denkt, 

moet u contact opnemen met de directeur. Het medisch toezicht echter is wel wettelijk verplicht. U 

heeft als ouder wel het recht u te verzetten tegen de vermelde schoolarts indien u dit doet via een 

aangetekend schrijven volgens de procedure die de directeur u kan toelichten. 

 

Kan het CLB Halle een dossier opvragen bij een ander CLB, dat vroeger instond voor de 

begeleiding? 

 

Als een leerling vroeger naar een school ging, die samenwerkte met een ander CLB, dan is het voor 

een goede begeleiding in de huidige school belangrijk dat CLB Halle het volledige dossier opvraagt. 

Tegen het opvragen van de medische dossiergegevens en gegevens over het vroeger spijbelen kan men 

geen verzet aantekenen.  Dit kan wel voor de andere gegevens.  In dit geval dient u dit aan CLB Halle 

te laten weten via een formulier, dat te bekomen is bij de schooldirectie of bij het CLB.  Dit moet 

gebeuren binnen de 10 dagen na het ondertekenen van het schoolreglement. 
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De ouderraad 

 

Door uw kind in te schrijven in onze school, bent u meteen ook lid van onze ouderraad. 

 

De ouderraad is een groep actieve ouders met een hart voor kinderen.  Hij ondersteunt de school en 

heeft een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders. 

Dankzij de ouderraad kan de school vele initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen. 

 

Voorzitter:  dhr. Dirk Van Peteghem 

 

U kan contact nemen met de ouderraad via de voorzitter of per e-mail ouderraad_sm@hotmail.com  

Verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de school.  Een kopie van het 

verslag kan verkregen worden. 

Ouders worden geïnformeerd over de werking van de ouderraad via de website, de schoolkrant van 

Kerstmis, Pasen en einde schooljaar. 

 

De schoolraad 

 

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en   

inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. 

Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen. 

 

Leden  van het personeel:  mevr. L. Denayer(voorzitter), mevr. N. Goossens, 

    mevr. M. Maillard, mevr. S. Demesmaeker (secretaris) 

Leden van de ouders:   dhr. E. Defrijyn, dhr. D. Van Peteghem   

    mevr. N. Goossens, mevr. E. Hemelhof 

Lokale gemeenschap:  mevr. A. Gremmelprez, mevr. M. Poquet, 

    mevr. M. De Leersnijder, dhr. J. Devillé 

 

U kan contact nemen met de schoolraad via de voorzitter: mevr. L. Denayer (GSM 0474/90.20.19) 

Verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de school. 

Ouders worden geïnformeerd over de werking van de schoolraad via de website, de  schoolkrant van 

Kerstmis, Pasen en einde schooljaar. 

 

 

De beroepscommissie 
 

Indien u beroep wenst te doen op de beroepscommissie dient u zich te wenden tot de voorzitter. 

Alle briefwisseling wordt rechtstreeks gericht:   

 

Aan de voorzitter van de interne beroepscommissie van de vzw OZCS West-Brabant  

   Paul Jansonstraat 57 

   1020 Brussel 

 

 

 

In deel 3 leest u hierover het nodige onder de rubriek orde- en tuchtmaatregelen.  

 

Voor klachten rond weigeringen en doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij: 

De Commissie inzake leerlingenrechten 

Koning Albert –II- laan 15 

1210 Brussel 

 

 

mailto:ouderraad_sm@hotmail.com
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1.3 De peilers van ons opvoedingsproject 

 

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. 

Iedereen is door deze kentering ‘getekend’: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging 

-samen- te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en onszelf. Vanuit de traditie van de 

Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen 

opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en ... leven vanuit het evangelie. 

Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en het ‘fundament’ voor ons project. 

 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze 

school staan en deze meedragen.  Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons 

opvoedingsproject.  U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.  Wij zijn een 

katholieke school en willen een pedagogisch en verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle 

opvoeding aanbieden.  Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.  Wij 

zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.  In de godsdienstlessen die door alle 

leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  

De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen.  Ons doel is 

de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen 

levensverhaal.  We brengen de kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de 

verbinding leggen tussen deze verhalen en existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven 

van de andere mensen.  Dat veronderstelt communicatie.  Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept 

worden door de dialoog met andere levensvisies.  Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere 

leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod. 

 

 

1 ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN 
 

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar 

het goede leven. 

 

Daarom willen wij als opvoeders- zoals u dat thuis doet- hen waarden voorleven waarin we zelf 

geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 

verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 

 

We zullen hen evenwel ook helpen waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat 

we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft. 

 

 

 

2 ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING 
 

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven  er dus naar alle 

talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze 

zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. 

We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze 

op weg te zetten naar persoonlijk geluk; we wensen ze ook  uit te nodigen en voor te bereiden om 

straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen 

daarmee op het kleine oefenveld van de school. 

 

We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt 

achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en 
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ons veel vertrouwen kan schenken. 

 

3 ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE  

ZWAKSTEN 

 

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. 

We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor de kinderen die dat nodig hebben 

zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind 

zelf. 

 

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan 

relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook 

aandacht te hebben. 

 

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en 

leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder 

onze sterke meisjes en jongens te vergeten. 

 

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben 

voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging aan om onze 

kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

 

4 ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE 
 

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. 

 

Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 

We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. 

 

We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les 

geven en moeten aanvoelen dat we een hart hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 

 

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders 

die durven ‘neen’ zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat 

het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren. 

 

5 ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG  

   VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING 
 

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate 

doodgezwegen wordt want Hij reikt vele wegwijzers naar groot en innig geluk aan. 

 

We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. 

Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde 

goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk 

en zalig leven. 

 

Hopelijk zal uw kind dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school 

voelbaar is.  
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6 ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING 
 

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te 

zetten. 

 

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze samenwerking 

lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals PMS en MST en 

steun van de lokale gemeenschap. 

 

Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit 

levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het 

essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze 

kinderen. 

 

P.S.: Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie. 

 

 

1.4 Onze oproep aan de kinderen 

 

1 Op school respecteer ik de leefregels 

 

Algemeen 

 

Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.   

Ik probeer vriendelijk te zijn voor de andere kinderen en toon respect voor iedereen. 

Vechten, ruziemaken of pesten doe ik niet. Geweld is nooit goed te praten en vraagt om straf. 

Anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik niet. 

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands. 

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten. 

Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd op onze school. 

We dragen aangepaste en verzorgde kledij en haartooi tijdens alle schoolactiviteiten.  Denk eraan: 

eenvoud siert de mens. Hoofddoeken en sluiers zijn niet toegelaten op het schooldomein.  

Hoofddeksels worden niet gedragen in het schoolgebouw. 

Een GSM is veboden op school.  Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de directie na een 

schriftelijke motivatie. 

MP-3-spelers, walkmans, game-boys en andere elektronische snufjes zijn niet toegelaten op de school. 

 

Onze leerlingen van het 6
de

 leerjaar zitten grotendeels van de tijd op het grondgebied van de 

secundaire school.  Tijdens de kleine speeltijden (van 10.30 uur tot 10.45 uur en van 14.30 uur tot 

14.40 uur) spelen zij alleen (dus zonder de leerlingen van de secundaire school) op de speelplaats van 

de secundaire afdeling. Zij moeten ook opmerkingen van directie en personeel van de secundaire 

school aanvaarden en opvolgen. 

 

Veiligheid 

 

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben. 

Van huis naar school en terug neem ik de kortste of de veiligste weg. 

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels. 

Ik verlaat de school nooit zonder toelating. 

Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 

Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 

Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school. 
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Tijdens de speeltijden 

 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas. 

Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 

Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen. 

Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats. 

Een koekje moet in een koekjesdoos.  Een stukje fruit moet in een fruitdoos. 

Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

Bij het belsignaal stop ik met spelen en ga meteen naar de rij. 

Enkel lichte ballen zijn toegelaten.  Met de bal spelen mag, indien de bewakende leerkracht toelating 

geeft. 

 

 

 

In de eetzaal 

 

Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop. 

Ik breng alleen gezonde versnapering mee, zeker geen snoep of chips en dit in een herbruikbare doos. 

Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding. 

 

 

 

2 Op school volg ik ook de leerregels 

 

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken. 

Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les. 

Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk. 

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de gymles. 

Ik draag zorg voor het schoolmateriaal. 

Ik zorg dat ik een stevige boekentas heb. 

De leerboeken, werkboeken die ik op school krijg worden aangekocht door de school.  Bij 

beschadiging of verliezen van het materiaal zullen mijn ouders deze materialen moeten betalen aan de 

directeur.  Indien ik mijn leerboeken, werkboeken of werkblaadjes vergeten ben, moeten mijn ouders  

€ 0,10 betalen aan het secretariaat per gemaakte copie. 

 

 

DEEL 2 : GOEDE INFORMATIE .GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 

 

2.1. Onze school is een Nederlandstalige school 

 

U heeft voor uw kind een Nederlandstalige school gekozen. De Sancta-Maria Lagere school is een 

Nederlandstalige school.   
Op onze school zijn kinderen van taalgemengde gezinnen ook welkom.  Wij willen er wel op wijzen 

dat anderstalige kinderen opvoeden op school heel wat engagement vraagt van de school en van de 

leerkrachten in het bijzonder.   

Onze school wil daarin haar beste beentje voorzetten, maar,…wij vragen dan ook dat de ouders van 

taalgemengde gezinnen, die gekozen hebben hun kind aan onze school tot te vertrouwen, slechts echt 

succes boeken waneer ook buiten de school zij in een Nederlandstalig milieu opgroeien. 

Hiermee bedoelen we dat, wil uw kind geen taal-of andere leermoeilijkheden tegenkomen in de 

basisschool, zij best consequent in de Nederlands taal worden opgevoed. 

Enkele praktische tips hiervoor zijn: 
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- spreek thuis ook Nederlands 

- laat je kind buiten de school naar een Nederlandstalige jeugdbeweging of sportvereniging gaan 

- kijk naar Nederlandstalige T.V.-programma’s 

- lees Nederlandstalige boeken 

Wij dulden ook niet dat leerlingen onderling een andere taal spreken (behalve tijdens de lessen 

taalinitiatie vanaf het eerste leerjaar en tijdens  de Franse les vanaf het 5
de

 leerjaar).  Het is 

vanzelfsprekend dat de contacten tussen ouders en de school in het Nederlands verlopen. 

 

 

 

2.2. Hoe zien een dag en week eruit in onze school? 

 

De lessen beginnen elke dag om 8.45u en eindigen om 12u in de voormiddag. Van  10.30 tot 10.45u is 

er voormiddagpauze. ‘s Namiddags herbeginnen de lessen  om 13.15 en eindigen om 15.30u; behalve 

op maandag. Dan beginnen de lessen om 12.55u in de namiddag en eindigen om 15.40u. De 

namiddagpauze loopt van 14.30 tot 14.40u (op maandag van 14.40 tot 14.50u) 

Op woensdagnamiddag is er vrijaf. 

 

We voorzien elke dag voorschoolse bewaking vanaf 6.45 uur ’s morgens en naschools tot 18 u.  Als 

tussenkomst in de onkosten vragen we € 0,75 per half uur en per kind.  We behouden ons strikt aan het 

einduur (18 u.) doch indien  er niemand het kind is komen halen, nemen wij onze 

verantwoordelijkheid en zullen het kind nooit alleen achterlaten.  Wij zien ons wel genoodzaakt om 

dan een vergoeding van € 3,75 per 15 minuten aan te rekenen. 

Op woensdagnamiddag eindigt de naschoolse bewaking om 16.00 uur.  Bij problemen kan u steeds 

terecht bij de directie. 

Een fiscaal attest voor de buitenschoolse kinderopvang wordt in de loop van de maand maart 

afgeleverd. 

 

Om de leerlingen nog beter te begeleiden wordt de naschoolse bewaking op maandag, dinsdag en 

donderdag eerst opgesplitst in een studie voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar en 

in een tweede studie voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  Hier kunnen de 

leerlingen werken aan taken en lessen tot 16.45 om nadien opgevangen te worden in de naschoolse 

bewaking.  De kinderen die gebruik maken van de voor-en naschoolse opvang blijven onderworpen 

aan de bepalingen van het schoolreglement.  Zij houden zich dus ook aan de richtlijnen die werden 

opgesomd onder punt 1.4 (leefregels) 

 

Tijdens de speeltijden en de middagpauze staan de leerlingen steeds onder toezicht van minstens één 

leerkracht en een hulptoezichter. Zij worden geacht de richtlijnen en eventuele opmerkingen van de 

toezichters correct op te volgen. Tijdens de pauzes verblijven er geen kinderen in de gangen of de 

lokalen, tenzij ze begeleid zijn door een volwassene. 

 

Onder de middagpauze maken de kinderen gebruik van de eetzaal vanaf 12 uur tot 12.20 uur. Zij 

kunnen er zich gekoelde dranken aanschaffen d.m.v. een drankbonnetje.  Deze drankbonnetjs kunnen 

aangekocht worden in de refter.  10 bonnetjes kosten € 5,00. 

De leerlingen kunnen ook een warme maaltijd en soep krijgen op school.  Voor soep en een warme 

maaltijd bedraagt de prijs € 3,00 per dag. Kinderen die enkel soep drinken betalen € 0.50 per dag.  .De 

kinderen brengen geen geld mee naar school.  Alles wordt verrekend via de maandrekening.  De 

leerlingen die een lunchpakket vergeten zijn, zullen soep en een warme maaltijd aangeboden krijgen.  

Later krijgen zij zoals de andere leerlingen het te betalen bedrag via de maandrekening. 

 

Tijdens de lessen en schoolse activiteiten bevinden de leerlingen zich in de klassen of andere lokalen 

onder toezicht van hun leerkracht. Zij mogen die lokalen slechts verlaten met toelating of in opdracht 

van die leerkracht. 
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Kinderen die te laat komen  begeven zich dadelijk het secretariaat. Zij melden zich bij de directie of 

het secretariaat met de reden van hun te laat komen. Te laat komen wordt aan de ouders gemeld via 

een document in de schoolagenda. Wie méér dan 30 minuten te laat komt, wordt als afwezig genoteerd 

en brengt ‘s anderendaags een geschreven reden binnen. 

 

2.3 Veilig van en naar de school, veilig op school 

 

Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen aan de schoolpoort gebracht worden.  Eénmaal de kinderen 

afgezet op de speelplaats blijven de kinderen op de speelplaats.  Laat je kinderen niet telkens 

teruglopen, indien je nog even buiten op de speelplaats blijft napraten.   Wij zijn en blijven een open 

school en iedereen is steeds welkom.  Wel willen we vragen en dit om organisatorische redenen, 

dat de ouders of grootouders niet op de speelplaats of in de gangen blijven wachten bij het 

afzetten of halen van hun kind of kleinkind. 
 

Vormen van rijen op: 

 

Na het belsignaal (einde schooltijd) worden op de speelplaats 3 rijen gevormd, die onder toezicht van 

leerkrachten de school verlaten. 

- in rij 1 verzamelen de leerlingen die richting rode lichten  Bergense steenweg nemen, samen met de 

lln. die de schoolbus nemen. Deze rij wordt ontbonden over de rode lichten .  Vanaf het punt dat de 

rijen ontbonden worden, eindigt de verantwoordelijkheid van de school en vervolgen de leerlingen hun 

weg onder verantwoordelijkheid van de ouders, tenzij zij een schriftelijke toestemming hebben van de 

ouders om weg volledig alleen af te leggen. De leerlingen mogen in geen geval de rij verlaten en 

alleen naar de kleuterschool gaan. (groene kaart aan de boekentas) 

-in rij 2 verzamelen de lln. die worden  opgehaald (al of niet met de wagen). Deze rij verlaat de school 

langs de voordeur en wordt ontbonden op het Stevens de Waelplein. (rode kaart aan de boekentas) 

- in rij 3 verzamelen de lln. die later worden opgehaald en dus nablijven (uiterlijk tot 18 u) 

Deze rij wordt ontbonden wanneer de andere rijen de school hebben verlaten. Deze leerlingen kunnen 

worden opgehaald aan de schoolpoort. Tot zolang blijven zij in de studie op de speelplaats of in de 

turnzaal. (rode kaart aan de boekentas) 

 

Fietsers sluiten aan bij de rij die hun richting uitgaat. Zij respecteren in elk geval de wegcode. (groene 

kaart, na schriftelijke toestemming van de ouders) 

 

Maak met uw kinderen ook duidelijke afspraken  door wie, waar en wanneer ze worden opgehaald.  

Kinderen die zonder enige verklaring niet worden opgehaald, blijven op de speelplaats. 

 

 

Belangrijke opmerkingen over de begeleide rijen: 
 

1. Het wordt aan de leerlingen verboden de rijen te verlaten voor om het even welke reden, tenzij de 

ouders uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming verlenen en daarin de verantwoordelijkheid van de 

school overnemen. 

2. Vanaf het punt dat de rijen ontbonden worden, eindigt de verantwoordelijkheid van de school  en  

vervolgen de leerlingen hun weg onder verantwoordelijkheid van de ouders. De leerlingen die na 

het ontbinden van de rij alleen naar huis gaan, moeten een schriftelijke verklaring hebben van de 

ouders. 

 

 

Veiligheid op de speelplaats 
  

Ruwe spelletjes, duwen, trekken en kloppen kunnen wij niet aanvaarden. Ook onbeschoft en kwetsend 

taalgebruik worden gestraft. Hetzelfde geldt voor racistische gedragingen. Respect voor mensen en 

dingen voeren wij hoog in het vaandel.  Leerlingen  dienen dan ook rekening te houden met de 
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opmerkingen van leerkrachten en toezichters. 

 

 

 

 

Gezonde eetgewoonte 
 

Gezonde eetgewoonte achten wij ook één van de waarden die wij kinderen willen bijbrengen. 

Daarom handhaven wij een snoepverbod gedurende de tijd dat de lln ons zijn toevertrouwd. Onder 

snoep verstaan wij alle zogenoemde tussendoortjes die enkel suiker, zout of vet bevatten, zonder enige 

voedingswaarde.  

De school organiseert ook elke week een fruitdag. Het project ‘Tutti Frutti’ gaat ook dit schooljaar 

door.  De school koopt geen fruit meer aan, maar de leerlingen moeten op woensdag zelf een stuk fruit 

meebrengen.  Alle leerlingen zijn verplicht een stuk fruit te eten die dag.   

De leerlingen kunnen enkel nog water, spuitwater, fruitsappen en melkdranken aankopen in de school.   

Het is dan ook verboden om frisdranken zoals cola, limonade, …   en energiedranken mee te brengen 

naar de school.  Alle andere gezonde dranken zijn wel toegelaten in een drinkbus of een hervul- en 

recycleerbare fles., geen blik en brik. 

 

 

2.4 Een woordje over onze schoolverzekering 

 

Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ en 

‘Kosten van geneeskundige verzorging’ afgesloten bij KBC. 

Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij 

onder toezicht staan van het personeel en voor ongeval van en naar de school, indien zij de gewone 

weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne. 

 

Wat te doen bij een ongeval? 
U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van 

vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. Eventueel ontvangt u in de school ook nog een 

attest van tussenkomst door het ziekenfonds. 

 

U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het 

attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt. Dit attest 

brengt u binnen op het secretariaat van de school dat instaat voor de verzending.  

De schoolverzekering betaalt u het verschil terug. Vergeet niet uw bankrekening te vermelden. 

De terugbetaling gebeurt via de verzekering volgens de maximumtarieven van het RIZIV. 

 

In geval van betalingsmoeilijkheden naar aanleiding van een schoolgebonden ongeval kan u steeds de 

directie raadplegen voor een voorlopige regeling. Uw aanvraag wordt met  de grootste discretie 

behandeld. 

Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven, moet de aangifte 

onmiddellijk na de eerste medische vaststelling ingezonden worden via de school. 

Dit geldt eveneens voor kwetsuren aan de tanden. 

 

 

Aandacht! 
 

We vestigen er uw aandacht op, beste ouders, dat uw kind op school en daarbuiten zelf 

verantwoordelijk is voor schoolgerei, kleding, fiets en al wat het mee naar school neemt. 

Dit alles valt dan ook buiten de schoolverzekering. 

De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit aansprakelijk worden gesteld. 

Juwelen, armbanden, kettinkjes, speelgoed e.d. dus beter thuislaten. 



 

Vzw OZCS West-Brabant    Paul Jansonstraat 57 1020 Brussel        Ondernemingsnummer 0421 912 980 15 

Op school worden de gevonden voorwerpen bewaard op het secretariaat tot uiterlijk twee maanden na 

het lopende schooljaar. 

 

2.5 Wetenswaardigheden over lessen en pedagogische activiteiten 

 

De school bereidt voor op het leven en kan dus niet wereldvreemd zijn. Daarom vinden wij het dus 

zeer belangrijk om naar buiten te treden en zoveel mogelijk te participeren aan het echte leven. 

Buitenschoolse activiteiten vormen dan ook een belangrijk deel van ons schoolwerkplan. 

Om iedereen de kans te geven daaraan deel te nemen, proberen wij wel steeds de kostprijs van die 

activiteiten te drukken.  De bijdrage die gevraagd wordt, zal overeenkomen met de kostprijs van de 

acitiviteit.  Mocht u te maken hebben met financiële moeilijkheden om uw kind(eren) te laten 

deelnemen aan die activiteiten, dan mag u steeds contact opnemen met de directie. Wij proberen dan 

op een discrete manier, in samenspraak met u, naar een oplossing te zoeken.   

 

Mocht om één of andere reden uw kind niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, dan krijgt het 

op school aangepaste activiteiten die aansluiten bij wat er gedaan wordt door de deelnemers. 

 

Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen  zwemmen in het stedelijk initiatiezwembad te Lembeek. 

De toegangsprijs voor een zwembeurt bedraagt € 0,50 per half uur.(door het stadsbestuur bepaald).  

Slechts door een doktersattest kunnen leerlingen van de zwemles en turnles ontslagen worden.   

Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht 

voor alle kinderen die de basisschool verlaten.  Zoals vele andere motorische vaardigeheden (lopen, 

fietsen, met de bal gooien,…) als het ware op een natuurlijke wijze leren mits een gerichte instructie-

en oefenperiode.  Het is dan ook belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en 

zorgt dat alle kinderen de kans krijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen, ook in het water.   

Voor onze school is de volgende beslissing genomen: alle leerlingen van onze lagere school zwemmen 

dit schooljaar gratis. 

De leerlingen dragen tijdens de zwemles een rode of een gele badmuts.  De leerkracht bepaalt welke 

kleur van badmuts de leerling draagt. 

Voor jongens zijn zwemshorts niet toegelaten, alleen zwemslips. 

De leerlingen kopen in het zwembad ook geen frisdranken meer. 

 

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.  

Zonder tegenbericht van de ouders neemt elke kind deel aan deze activiteiten.  Ouders hebben evenwel 

het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of 

meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk 

kenbaar maken aan de school.  Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten 

moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. 

 

We proberen ook de ouders erbij te  betrekken om samen met de school de opvoeding van de kinderen 

te optimaliseren.  Daarom worden ze bij het begin van het schooljaar ook uitgenodigd voor een 

algemene vergadering waar enerzijds en in grote lijnen de ‘algemene schoolvisie’ wordt verduidelijkt 

en waar anderzijds de ouders in de klas, samen met de klastitularissen de werking en de verwerking 

van deze punten kunnen bespreken en waar verdere praktische richtlijnen worden gegeven. 

 

 
2.6 Rookverbod 

 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten  en open plaatsen op school.  

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 

uur ’s avonds.  Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde en tuchtmaatregelen getroffen 

worden. 
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2.7 Publiceren van foto’s 

 

De school zal geregeld foto’s van leerlingen publiceren op haar website, schoolkrant,… 

Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar de expleciete 

toestemming.  Ouders kunnen een formulier tegen verzet aanvragen bij de directie binnen de 10 dagen 

na de ondertekening van het schoolreglement. 

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van 

het schoolreglement als toestemming.  Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit 

schriftelijk mee aan de directie. (bijlage 10, te verkrijgen bij de directie) 

 

2.8. Logopedie 

 

Vanaf 1 september 2008 zal de scholengemeenschap ‘Donche’ (waartoe onze school behoort) in 

uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake het organiseren van logopedische hulp binnen de 

schooluren (inclusief middagpauze) stoppen.   

Met andere woorden logopedie tijdens de schooluren zal niet meer toegestaan worden. 

 

2.9. Echtscheiding 

 

1. Zorg en aandacht voor het kind 

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten 

verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. 

2. Neutrale houding tegenover ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.   

Wanneer ouders niet meer samenleven, kan de school met  beide ouders afspraken maken over 

de wijze van informatiedoorstroming en over de manier waarop beslissingen over het kind 

worden genomen. 

 

2.10 Medicijnen op school 

 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een 

kind.  Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter met de juiste 

dosering en toedieningswijze. (zie bijlage 9, te verkrijgen bij de directie) 

 

DEEL 3 : RECHTEN EN PLICHTEN 

 

3.1 Over inschrijven en leerplicht gesproken 

 

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de 

realisatie van ons christelijk opvoedingsproject. 

 

- De voorrang voor broers of zussen of leerlingen die tot éénzelfde leeféénheid behoren 
 

Vanaf  2 maart 2015 tot en met 13 maart 2015 kunnen broers en zussen (kinderen die tot éénzelfde 

leefeenheid behoren*) worden ingeschreven voor het schooljaar 2015 - 2016 

 worden aanschouwd als broer en zus of als leerlingen die van éénzelfde leefeenheid 

beschouwd: 

- effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op 

hetzelfde adres 

- halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op 

hetzelfde adres 

- kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben 



 

Vzw OZCS West-Brabant    Paul Jansonstraat 57 1020 Brussel        Ondernemingsnummer 0421 912 980 17 

 

- Inschrijven van kinderen van personeel 

 

Op 17 maart 2015 kunnen kinderen van het onderwijzend personeel worden ingeschreven voor het 

schooljaar 2015 – 2016. 

 

- Inschrijven van indicator- en niet-indicatorleerlingen 

 

Vanaf 19 maart kunnen alle leerlingen ingeschreven worden.   

Voor het eerste leerjaar moeten we rekening houden met indicator- en niet-indicatorleerlingen. 

 

- Inschrijven van nieuwe leerlingen 

 

Vanaf  6 mei 2015 kunnen alle andere leerlingen ingeschreven worden. 

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het 

lopende schooljaar.  Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds 

in het lager onderwijs ingeschreven worden.  Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

Voor inschrijvingen geldt de onderstaande regeling: 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar voor 1 januari van 

het lopende schooljaar en 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige 

kleuterschool.  Indien een kind geen 220 halve dagen aanwezig is geweest in de 3
de

 kleuterklas, dan 

zal de taalscreening en het advies van de klassenraad bepalend zijn. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari voor het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs 

ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. 

 

De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van 

september bij inschrijving voor 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.  Bij 

overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  De schriftelijke mededeling aan 

de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens een motivatie. 

 

Screening niveau onderwijsniveau 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uivoeren.  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. 

 

De inschrijving van uw kind is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt 

binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de ‘Schoolbrochure met opvoedingsproject, 

schoolreglement en algemene informatie’ en hiermee akkoord gaat (zie bijlage 1) 

Dit akkoord moet jaarlijks hernieuwd worden bij het begin van het schooljaar. 

Er kan heel het jaar door ingeschreven worden.  Er wordt best vooraf een afspraak met de directeur 

gemaakt. 

Alle leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvings-

/aanmeldingsregister.  Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

Kinderen worden ingeschreven tot zolang de veiligheid wegens materiële omstandigheden niet in 

gedrang komt.   Het is dus mogelijk dat op een bepaald ogenblik de inschrijvingen voor een bepaalde 

leeftijdsgroep afgesloten worden. 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd 

werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende 

is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en 

verzorging (uitzondering type 8).  Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de 
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ouders en met de inachtneming van: 

- de beschikbare ondersteunende maatregelen 

- een overleg binnen de schoolraad 

- een advies van het Centrum voor Leerlingbegeleiding waardoor de school begeleid wordt. 
 

U weet dat u bij de inschrijving een officieel document dient voor te leggen, dat de identiteit van uw 

kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. aan de hand van het trouwboekje, de SIS-

kaart, een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van uw kind, een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister of een reispas. In ieder geval ondertekent u een schriftelijke verklaring 

waarin u bevestigt dat uw kind niet in een andere school is ingeschreven 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wel leerplichtig en wettelijk verplicht 

om les te volgen. 

 

Een jaartje vroeger naar de lagere school kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies 

van de klassenraad en van het CLB.  Kinderen die een jaar te vroeg op de lagere school zitten zijn ook 

leerplichtig. 

Kinderen die tijdens de lagere school een leerjaar willen overslagen kunnen dit enkel na kennisgeving 

en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.  De school heeft hierin wel het 

beslissingsrecht. 

Indien u overweegt uw kind nog een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs te houden, is in elk 

geval een gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB-centrum noodzakelijk. 

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 voor 1 januari geen lager onderwijs 

kan volgen. 

We stippen ook graag even aan dat het de directie is die beslist in welke leerlingengroep van een 

bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen. In ieder geval is uw leerplichtig kind verplicht 

om alle lessen en activiteiten van deze leerlingengroep te volgen. Enkel om gezondheidsredenen 

kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventuele aanpassingen gebeuren. 

 

Belangrijk voor ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit: zij moeten er voor zorgen 

dat hun zoontje of dochtertje daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na inschrijving in 

het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 

 

De leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, 

in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 

 

Het schoolbestuur voert omwille van draagkracht voor de school een maximumcapaciteit voor 

het schooljaar 2014 – 2015 in voor de OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) 

De maximumcapaciteit (10 leerlingen) per klas wordt ingevoerd voor OKAN.  Wanneer deze 

maximum capaciteit overschreden wordt, moet de school de OKAN-leerling weigeren.  Elke 

geweigerde OKAN-leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt op de aanmeldingslijst 

geschreven.  Deze aanmeldingslijst vervalt na de eerste 10 schooldagen van september. 

 

 

Het schoolbestuur voert omwille van draagkracht voor de school een maximumcapaciteit voor 

het schooljaar 2014 – 2015 in alle klassen van de lagere school.  

Maximum aantal leerlingen per klas voor: 

- 1
ste

 leerjaar: maximum 20 leerlingen per klas 

- 2
de

 leerjaar: maximum 20 leerlingen per klas 

- 3
de

 leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 

- 4
de

 leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 

- 5
de

 leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 

- 6
de

 leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 

De maximumcapaciteit wordt ingevoerd vanaf het schooljaar 2014 – 2015.  Wanneer deze 

maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.  Elke geweigerde 
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leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in 

het inschrijvingsregister geschreven.  De volgorde van geweigerde leerlingen in het 

inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 

inschrijving betrekking heeft. 

 

 

 

 

Schoolverandering in de loop van het schooljaar 
 

In de loop van het schooljaar kunt u uw kind slechts rechtsgeldig inschrijven in een andere school na 

voorafgaandelijk contact met de directie.  De directeur zal u dan de procedure voorleggen zoals die 

beschreven wordt in het recente decreet basisonderwijs. 

 

Weigeren van leerlingen 

 

1.Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan       

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

 

2. Kinderen kunen specifieke noden hebben.  Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de 

school.  De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige 

ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.  Indien ouders, bij inschrijving, 

nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft.  En er de eerste weken 

na de inschrijving en vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog 

onderzoeken. 

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het  CLB, 

rekening met: 

* De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school 

* De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, 

   communcatie en mobiliteit. 

* Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg 

* De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs 

* Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en 

beslissingsproces. 

 

Wanneer de opschortende voorwaarden van voldoende draagkracht niet vervuld zijn om het kind de 

nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de 

school het kind weigeren. 

 

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen 

afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. 

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.  Na de bemiddeling door het Lokaal 

Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indien bij de commissie inzake leerlingenrechten. 

 

3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren.  

Wanneer deze maximumcapaciteit 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. 

 

Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en 

zonder wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart.  Bij weigering op 

basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk 

om verzoeken.  Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een 
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nabijgelegen LOP aanduiden.  Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders 

alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

 

Nuttige adressen: 

 

- Lokaal Overlegplatform 

Contactpersoon: Ine Marck 

Adres: Klein Spanuit 28   3300 Tienen 

 

- Commissie inzake leerlingenrechten 

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 

      t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs) 

      H. Consciencegebouw 4A10 

      Koning Albert II-laan 15 

      1210 Brussel 

      02/553.92.12 

       

- Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming  

       AGODI 

       t.a.v. Marleen Broucke 

       Adviseur 

       Kamer 1C 24 

       Koning Albert II-laan 15 

       1210 Brussel 

 

 

Andersgelovigen 

  

Andersgelovigen die zich akkoord verklaren met alle punten van het schoolreglement en 

opvoedingsproject kunnen inschrijven in onze school. 

Wie zich in een katholieke school inschrijft volgt het vak ‘GODSDIENST’ zoals alle andere vakken 

van het basisonderwijs. Aangezien godsdienst een vak is, zal elke leerling ook aan de toetsen  van dit 

vak deelnemen.  Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij de activiteiten aansluitend bij een vak 

bijwonen. Bij ‘GODSDIENST’ kan dit bijvoorbeeld zijn: eucharistieviering, gebedsmoment.  Door 

kennis te nemen van het christelijk geloof verloochent een andersgelovige zijn eigen godsdienst niet. 

 

 

Anderstaligen 

 

Anderstalige ouders onderschrijven dat de voertaal in de school Nederlands is. .Leerlingen spreken 

uitsluitend NEDERLANDS in de klas, op de speelplaats en bij alle activiteiten.  Alle contacten met 

ouders verlopen in het NEDERLANDS.    

Wij bevelen ouders van anderstalige leerlingen uitdrukkelijk om de Nederlandse taal te leren en thuis 

zoveel mogelijk te gebruiken, in het belang van het kind. De eventuele achterstand die het kind 

tegenover medeleerlingen aanvankelijk in het Nederlands kende, kan op die manier vlugger ingelopen 

worden. 

Een beperkte kennis van de Nederlandse taal kan tot gevolg hebben, dat de school/het CLB de 

leerlingen zullen adviseren een leerjaar over te doen. 

 

3.2 Afspraken inzake aanwezigheid, te laat komen en afwezigheid 

 

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 

Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal 
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een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. 

 

Zorg er daarom voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt.  

Leerlingen die toch te laat zijn volgen de richtlijnen zoals vermeld in punt 2.1. 

 

 

Bij schoolafwezigheden gelden duidelijke regels. 

 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1september van het kalenderjaar 

waarin het zes jaar wordt.  Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs 

overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de 

leerplicht voldoet.   

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school.  Een inschrijving 

alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk 

aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige 

kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. 

Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is leerplicht voltijds. 

 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 

1. Ziekte 
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest 

vereist.  Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een 

psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een 

erkend labo. 

Als het enkel om een consultatie gaat (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een tandarts), dan 

moeten die buiten de schooluren plaatsvinden). 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: het attest geeft zelf de twijfel van de 

geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”, het attest geantedateerd of begin- en 

einddatum werden ogenschijnlijk vervalst, het attest vermeldt een reden die niets met de medische 

toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. De zieke van één van de ouders, hulp in het 

huishouden,… 

 

Een medisch attest, uitgereikt door een arts is noodzakelijk voor een afwezigheid tijdens de week 

onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de paas- en de 

zomervakantie. 

 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat er 

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 dagen volstaat een briefje van de ouders.  Dergelijk 

briefje kan evenwel slechts  vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  

Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 

 

U verwittigt de school zo vlug mogelijk en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

 

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 door de grondwet 

herkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking(de anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe en protestantse evangelische godsdienst). 

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 en 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 

 

 

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur 
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in de volgend 

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 bijvoorbeeld de deelname aan een kampioenschap/competie.  Uw kind kan 

maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, 

hetzij gespreid over het schooljaar). 

3.3 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) 

3.4 Afwezigheden wegens topsporttraining en omwille van revalidatie (die ook de toestemming 

van de directeur vergen) worden afzonderlijk behandeld.  Deze afwezigheden kan de directeur 

immers onder bepaalde voorwaarden toestaan.    

 

De directeur beslist, zoals nu al in het secundair onderwijs, over het aan een leerling 

toegekend aantal gewettigde afwezigheden om persoonlijke redenen.  

Er wordt overheidswege geen plafond meer opgelegd.  De school is immers het best geplaatst 

om rekening te houden met de lokale context en de individuele leerling in kwestie, een 

beslissing nemen.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een ouder voorafgaan een 

aanvraag indienen bij de directeur die op zijn beurt goed- of afkeurt.  Voorbeelden van 

dergelijke afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis waarbij het kind dan 

in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het overlijden/de begrafenis van de 

onthaalmoeder of van een buurjongen of –meisje. 

 

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van 

de afwezigheid aan de school bezorgen. 

 

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).  Deze vier categorieën van 

afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen.  Enkel de 

directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan.  De directeur mag 

onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te 

keren.  De leerkracht veronderstelt dat een kind op school aanwezig is van 1 september tot 

en met 30 juni. 
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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 andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de 

gewettigde afwezigheden uit punt 1 tot en met 3) 

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het 

omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk meereist.  U moet met de school duidelijke 

afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken 

zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven.  Deze afspraken moeten in een 

overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden.  Enkel als u uw engagementen 

terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. 
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijvoorbeeld op een woonwagenpark), 

dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. 

 

Afspraken met dokters en tandartsen of andere paramedici vallen in regel buiten de schooluren. 

 

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. 

 

 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven 

zijn, zijn te beschouwen als onwettige afwezigheden.  Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn 

(d.w.z.  problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) 

verliezen het statuut van regelmatige leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift 

basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de 

personeelsformatie en de toelagen 

 

 

3.3 Langdurig afwezig: kans op onderwijs aan huis 

 

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het 

lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beiden (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien de volgende 

voorwaarden vervuld zijn: 

 

1. uw kind is meer dan 21 kalenderdagen onafgebroken afwezig wegens ziekte of ongeval,  

2. als ouders heeft u bij de directeur een schriftelijke aanvraag ingediend, vergezeld van een medisch 

attest waaruit blijkt dat uw kind de school niet kan bezoeken en toch onderwijs mag volgen,  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van uw kind bedraagt ten hoogste 10 km. 

4. uw zoon of dochter niet in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs vantype 

5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt. 

 

Specifieke situatie bij chronische ziekte (= een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van  

minstens 6 maanden noodzaakt): 

 

1. Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen.  Deze kinderen hebben 

recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een 

ondonderbroken periode doorlopen) Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen 

afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. 

 

2. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een 
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medisch attest gevoegd worden, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch 

ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen.  Bij een nieuwe 

afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw 

medisch attest vereist.  Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend 

te worden. 

 

3.4 Ruime contactmogelijkheden tussen ouders en school 

 

Indien er vragen of problemen zijn, mag u natuurlijk contact opnemen met de directie. 

Het is ook nodig de schoolagenda van uw zoon of dochter geregeld na te kijken en dagelijks te 

ondertekenen. Op deze wijze krijgt u nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie 

door u werd gelezen. Wij bevelen aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen : zo volgt u 

eveneens de ontwikkeling van uw kind. Vanzelfsprekend is ook het rapport een belangrijk 

communicatiemiddel tussen u en de school. 

 

Elk schooljaar voorzien we ook oudercontactavonden ( 8 september 2014, 23 oktober 2014, 2 april 

2015 voor de leerlingen).   

 

Indien u een persoonlijk, niet-georganiseerd contact wenst met de directeur of één van  

de leerkrachten of begeleiders kan dat, na afspraak met de directeur onmiddellijk voor of na schooltijd. 

 

 

 

 

3.5 Omgaan met leerlingengegevens 

 

De school houdt rekening met de privacywetgeving.  Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke 

gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer.  Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te 

laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. 

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie 

van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.   

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 

hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school.  

Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze 

kopierecht.  Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt is deze voorzien in de bijdrageregeling 

van schoolreglement.  Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden in functie 

van de onderwijsloopbaan van de leerling.  Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en 

volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op 

bescherming van zijn persoonlijke  wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, 

gedeeltelijke inzage of rapportage. 

 

In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlinggegevens overgedragen 

onder de volgende voorwaarden: 

1. de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan 

2. de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft. 

3. Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de 

ouders er zicht expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens hebben ingezien. 

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn echter nooit tussen 

scholen overdraagbaar. 
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3.6 Op het einde van het basisonderwijs: het getuigschrift BaO 

 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen 

voltooien.  De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.  Het 

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die 

doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.  De leerlingen die  

geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen 

regelmatig hebben gevolgd.  In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift 

wordt toegekend. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

leervorderingen.  Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  na 

toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  De kosten die hiervoor gevraagd 

worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.  Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van 

onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.  De beslissing 

wordt uiterlijk 30 juni aan de ouders meegedeeld.  De ouders worden geacht de beslissing omtrent het 

getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  Bij niet ontvangst, 

wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De gegevens van het LVS; 

- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft 

gegeven aan de leerling 

- …, 

 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 

 

Beroepsprocedure 

Let op: 

 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

1. Ouders die een beroepsprocedure wens 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 schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Aan de voorzitter van de Interne Beroepscommissie 

  Vzw OZCS West-Brabant  

  Paul Jansonstraat 57 
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  1020 Brussel 

 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 

° Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 

° Het verzoekschrift bevat het onderwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

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

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  

In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, 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. 

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, 

uitgenodigd voor een gesprek.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 

basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van 

de vormvereisten. 

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter 

kennis gebracht. 

 

 

3.7. De geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse                                   

Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen Indien 

 

Deze passage heeft betrekking op het reclame- en sponsorbeleid van de school. 

Na overleg binnen de participatieraad werden de volgende afspraken gemaakt : 

- De reclame en sponsoring zullen de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid 

van de school niet in gedrang brengen. 

- De sponsor(s) moet(en) acceptabel zijn voor de school. 

- De reclame moet verenigbaar zijn met het opvoedingsproject en met de pedagogische en 

onderwijskundige doelstellingen en taken van de school. 

- De leermiddelen of de verplichte activiteiten verstrekt door het schoolbestuur of de school mogen 

niet de naam vermelden van de sponsor(s).  Bij een facultatieve activiteit zal enkel bij deze 

activiteit de naam van de sponsor(s) vermeld worden. 

- De school mag zelf reclame voeren in de zin dat zij informatie verstrekt over het eigen 

opvoedingsproject en het onderwijsaanbod dat ze heeft. 

- In de school mag in geen geval politieke propaganda gevoerd worden.   

- De school mag handelspraktijken verrichten in zoverre deze sporadisch zijn. 

 

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt.  Zelfs als het 

gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat, waarbij een 

tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd.  

Het schoolbestuur moet in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.   

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarvoor een 

klacht indienen bij de  Commissie Zorgvuldig Bestuur 

   Departement Onderwijs 

   Secretariaat-Generaal 

   t.a.v. Willy Van Belleghem 

   Kamer 5B25 

   Koning Albert II-laan 15 

   1210 Brussel 
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3.8. De bijdrageregeling ouders 

Als school streven we ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te houden .  Wij 

vragen geen inschrijvingsgeld. Bovendien zijn alle activiteiten die we inrichten of de 

schoolbenodigdheden die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen in onze lagere school 

kosteloos. 

Met de participatieraad, waarin u ook is vertegenwoordigd, werd overlegd en overeengekomen voor 

welke aangelegenheden de school een bijdrage in de kosten ma en zal vragen aan de ouders. In bijlage 

2 vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.  Deze lijst bevat 

zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.  

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen.  Zaken die de school als enige 

aanbiedt, koopt u verplicht op school.  Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt 

aankopen. 

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten 

waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel 

een bijdrage voor betalen. 

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn er enkel richtprijzen vermeld. 

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarvoor richtprijzen.  Dat 

betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het 

kan ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs 

die de zaak of activiteit vorig jaar kostte.  

Elk schooljaar zal voor elke klas of leerjaar een rubricering met lijst van de bijdragen bezorgd worden 

zodat ouders een inschatting kunnen maken van te verwachten kosten voor het lopende schooljaar. 

 

Wijze van betaling 

Wij reken alles aan op een maandelijkse factuur, zodat u slechts één betaling per maand hoeft te 

verrichten. 

De betaling gebeurt met cash geld onder gesloten omslag of door overschrijving op onze 

bankrekening met vermelding van het gestructureerde nummer dat u op het factuur vind.  De 

vermelding van het gestructureerde nummer is noodzakelijk, omdat onze computer uw betaling niet 

kan lezen. 

Wij verwachten de betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum.  

Twee weken na de uiterste betaaldatum krijgt u een eerste herinnering  mee.  Hierop vindt u dat bij 

een tweede herinnering € 6,00 administratiekosten kunnen aangerekend worden. 

Twee weken later (4 weken na de uiterste betaaldag)  volgt de tweede herinnering (aangetekende 

zending) waarbij het forfaitair bedrag van € 6,00 in rekening wordt gebracht voor 

administratiekosten. 
 

Indien aan deze tweede herinnering geen gevolg wordt gegeven, zal elke dienst contant geïnd worden. 

Vier weken later (2 maanden na de uiterste betaaldatum) volgt een schrijven van de advocaat. 

Wanneer niet tijdig betaald wordt, moeten wij de levering van maaltijden en soepen opschorten vanaf 

de eerste schooldag van de maaand volgend op de factuurdatum. 

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de 

directie.  Het is de bedoeling dat er afsrpaken 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 zelf 

kosten heeft gemaakt en deze niet kan recuperen. 
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3.9 Zittenblijven en organisatie leerlingengroepen 

 

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van 

het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon 

naar het buitengewoon onderwijs. 

De school beslist autonoom (eventueel in overleg met de bevoegde overlegorganen) hoe ze haar lager 

onderwijs inricht. 

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. 

We vermelden hier ook dat uw kind vervroegd naar het lager onderwijs kan laten overstappen, mits u 

advies heeft ingewonnen van de klassenraad en het CLB.  Indien u overweegt uw kind nog een achtste 

jaar in het lager onderwijs te houden is in elk geval een gunstig advies van het CLB noodzakelijk. 

Het is de directeur die beslist bij welke leerkracht en in welke leerlingengroep uw kind wordt  

ondergebracht. 

 

 

3.10 In geval van nood: het orde- en tuchtreglement 

 

We hopen dat we het orde- en tuchtreglement - als middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren - uiterst weinig of nooit zullen moeten gebruiken. 

 

Ordemaatregelen 

 

Wanneer uw kind toch de goede werking van de school zou hinderen of het lesverloop zou storen, kan 

er een  ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden 

vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

-     een schriftelijke verwittiging van de leerling door de leerkracht 

- een strafwerk en een schriftelijke nota in de agenda ter ondertekening door de ouders of voogd 

- bij herhaaldelijk storend gedrag worden de ouders via aangetekend schrijven uitgenodigd voor een 

gesprek met directie en leerkracht. 

- Een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak 

met de directie. 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een 

begeleidingsplan opgemaakt.  Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een 

probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er 

een tuchtmaatregel genomen worden. 

 

Er kan een tuchtmaatregel genomen worden door wanneer het gedrag van uw kind werkelijk een 

probleem zou betekenen voor het verstrekken van het onderwijs en/of de persoonlijke ontplooiing van 

medeleerlingen in gedrang brengt en/of het verwezenlijken van het opvoedingsproject van de school 

onmogelijk maakt. 
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Tuchtmaatregelen 
 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of een ernstige belemmering 

vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van 

medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 

 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 

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

- een definitieve uitsluiting 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen 

om een kind preventief te schorsen.  Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie is 

aangewezen. 

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de 

betrokken leerling.  De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt 

opgestart.  De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 

schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, 

indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond.   

De directeur motiveert deze beslissing. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke 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 schriftelijk uitgenodigd voor 

een gesprek met de directeur.  De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan 

de ouders. 

3. Intussen 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 van de betrokken leerling bezorgd.  

De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

 

Als de 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 ingeschreven in een andere school, dan is onze school niet langer 

verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling.  Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun 

kind aan de leerplicht voldoet.  Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

 

Ten gevolgde van een definitieve uitsluiting van het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 

kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 

 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt 

uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 
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leerlingengroep.  De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.  Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere 

school in te schrijven.  In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  De directeur kan beslissen dat de opvang van je 

kind niet haalbaar is voor de school.  Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de 

ouders. 

  

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

 

- Beroepsprocedures na een tijdelijke uitsluiting 

 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen.  De procedure gaat als volgt: 

 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 

beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. 

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep.  De leerling 

en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie. 

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte 

van haar gemotiveerde beslissing.  Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

- Beroepsprocedures na een definitieve uitsluiting 

 

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 schriftelijk 

beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Aan de voorzitter van de interne beroepscommissie 

  Vzw OZCS West-Brabant  

  Paul Jansonstraat 57 

  1020 Brussel 

 

 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 

  - Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 

  - Het verzoekschrift bevat het onderwerp 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, die het beroep behandelt, 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.  

De ouders worden binnen de tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd 

voor een gesprek.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.   

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

3. Het schoolbestuur 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. 
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Indien u beroep wenst te doen op de interne beroepscommissie dient u zich te wenden tot de 

voorzitter. 

Alle briefwisseling wordt geadresseerd aan de vzw. 

Aan de voorzitter van de interne beroepscommissie van de vzw OZCS West-Brabant 

Paul Jansonstraat 57 

1020 Brussel 
 

3.11 Infobundel onderwijsregelgeving 

 

 

Heel wat informatie vindt u reeds in deze schoolbrochure.  De volledige bundel kan u verkrijgen bij de 

directie of op de website van VVKBaO. 

 

 

 

 

 

3.12 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. 

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 

 

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.  Daarom plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond.  

U kan er kennis maken met de leerkracht, alsook met de manier van werken. 

 

We willen u op geregelde tijdstippen  informeren over de evolutie van uw kind.  Dat doen we 

schriftelijk via vier rapporten: eind oktober, eind december, eind maart en eind juni.  De juiste data 

worden meegedeeld bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten.  Bij het begin van elk schooljaar laten 

we u weten wanneer deze doorgaan.  Wie niet op het oudercontact  aanwezig kan zijn, kan een 

gesprek aanvragen met de leerkracht in kwestie.  Dat doet u best via een woordje in de agenda. 

 

We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

aangaande de opvoeding van uw kind en vragen u vriendelijk dat u steeds ingaat op onze 

uitnodigingen tot oudercontact. 

 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 

geplande oudercontacten aanwezig kan zijn. 

 

We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 

 

We engageren ons met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw 

kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage,  voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het krijgen van een getuigschrift 

eind zesde  leerjaar. 

Meer kan u hierover lezen in ons schoolreglement zie deel 3: Rechten en plichten  

3.1 Over inschrijven en leerplicht gesproken – Inschrijven van nieuwe leerlingen. 

 

Wij zijn verplicht veelvuldige afwezigheden door te geven aan het CLB en aan het departement 

onderwijs. 

 

We verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is.  In geval van afwezigheid 

verwachten wij van u dat u ons voor 9 uur verwittigt. 

 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding van problematische 

afwezigheden.  U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 

 

U kan steeds bij ons terecht als er problemen zijn.  We zullen samen naar de aangepaste, passende 

aanpak zoeken. 

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een zorgbeleid.  Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind 

volgen.  Dit doen we aan de hand van  een leerlingvolgsysteem.  Sommige kinderen hebben op 

bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben constant 

nood aan individuele zorg.  Ieder kind heeft recht op individuele noden. En dit om de gehele 

persoonlijkheidsontwikkeling ten gunste te komen. 

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind 

georganiseerd zal worden.  Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en 

wat wij van u verwachten. 

 

We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en verwachten eveneens dat u de afspraken 

die we samen maken opvolgt en naleeft. 

 

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 moeilijker heeft bij het leren.  Wij als school 

engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 

 

We 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.  Dit kan onder meer door: 
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- Zelf Nederlandse lessen te volgen 

- Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. 

- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn/haar 

huistaak, bij het leren van zijn lessen,… (bv. kind in de studie laten blijven, een 

Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken) 

- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. 

(volgens de gemeentelijke regels) 

- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, dans, 

plastische kunsten,…) 

- Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 

over te praten. 

- Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

- Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 

- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. 

- Regelmatig Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze 

uw kind zelf te laten lezen. 

- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met 

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. 

- Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes. 

- Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

- Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Uitgaande van de doelen en de waarden, beschreven in ons opvoedingsproject, hebben we getracht een 

beeld te schetsen van hoe er in onze school wordt gewerkt en geleefd. 

We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.  Deze 

inlichtingen en afspraken moeten dan ook beschouwd worden als een hulp bij de ontwikkeling van uw 

kind.   

Door de kennisname in bijlage 1 te handtekenen verklaart u zich als ouders mede namens uw zoon of 

uw dochter in ieder geval akkoord met ons opvoedingsproject, ons schoolreglement en de algemene 

informatie zoals opgenomen in de schoolbrochure. 

 

 

 

 

 

DEEL 4 : NUTTIGE BIJLAGEN 

 
1. Instemmingsformulier  voor de school 

2. Kostenraming ouderbijdragen 

3. Organogram 

4. Jaarkalender 

5. Attest betreffende het aantal gevolgde schooljaar lager onderwijs (aan te vragen bij de directie) 

6. Leerlingenvervoer (aan te vragen bij de directie) 

7. Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden (aan te vragen bij de directie) 
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8. Informatie voor vrijwilligers (aan te vragen bij de directie) 

9. Doktersbewijs voor het toedienen van medicijnen op school  (aan te vrgen bij de directie) 

10. Verzet tegen het plaatsen van een individuele foto op de schoolwebsite (aan te vragen bij de directie) 


