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Opgemaakt en goedgekeurd op de schoolraad van 12 juni 2017. 

 

   

    

Gesubsidieerde Vrije Lagere School 

 Stevens-de Waelplein   13 

 1502   Halle 

 Tel. : 02 / 356.67.21 

 E-mail : sanctamariasdw@gvbslembeek.be 

 GSM: 0472/429.719 

Website: www.gvbslembeek.be 
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Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige in-

formatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolregle-

ment, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het 

derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, infor-

matie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, 

uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, 

leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

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

reglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste 

deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de 

ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw 

ter akkoord aan jullie voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

De schoolraad heeft zijn akkoord gegeven over het schoolreglement op dinsdag 5 juni 2018. 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I: INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolre-

glement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar 

wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.  

1 Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet 

om ons te contacteren. 

Directeur 

 

 

 

Secretariaat  

 

 

 

 

Zorgcoördinator 

 

 

 

Leerkrachtenteam 

Naam: Chantal Vandersmissen 

Telefoon: 02/3567.67.21 of 0472/429.719 

e-mail:sanctamariasdw@gvbslembeek.be 

 

Naam: Myriam Harnie  / cindy Marcelis 

Telefoon: 02/356.67.21 

e-mail: myriam.harnie@gvbslembeek.be /  

           cindy.marcelis@gvbslembeek.be  

 

Naam: Lut Swaelens 

Telefoon:02/356.67.21 

e-mail: lut.swaelens@gvbslembeek.be 

             

Griet De Mol, Caroline Goevaerts, Mieke Maillard, Emilie Dewit, Mia 

Wauters, Jessie Vannimmen, Babette Heyndrickx, Marc Walckiers, 

Gudrun Ennekens,  Wendy Chrispeels, Christa Bockstael, Laetitia Tor-

deur, Silke Demesmaeker, Natascha Wilmus, Thomas van Poucke, Au-

rélie Segers, Gitta, Steve April, Kim Bruneel 

Schoolstructuur 

 

 

 

Adres: Stevens de Waelplein 13 1502 Lembeek 

Telefoon: 02/356.67.21 

e-mail: sanctamariasdw@gvbslembeek.be 

 

 

mailto:myriam.harnie@gvbslembeek.be
mailto:cindy.marcelis@gvbslembeek.be
mailto:lut.swaelens@gvbslembeek.be
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Scholengemeenschap 

 

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 scholengemeen-

schap: 

- GVBS - De Kleine Prins, Kroonstraat 40, 1750 St-Kwin-
tens-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-Lom-

beek 
- GVLS – Sancta Maria, Stevens-de Waelplein 13, 1502 Lem-

beek  
 

Schoolbestuur 

 

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 dhr. Johan Eliat-Eliat.  Het schoolbestuur is de 

eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  Onze school bouwt 

haar werking uit, mede dankzij de goede begeleiding die het school-

bestuur organiseert voor haar scholen. 

 

Adres: Paul Jansonlaan 57 1020 Laken 

Telefoon: 02/478.82.24 

 

Website van de school 

 

www.gvbslembeek.be 
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Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 6.45 uur tot 18.00 uur, behalve op woensdag is 

de school open tot 16.00 uur. 

De lessen beginnen stipt om 8.45 uur 

en eindigen om 15.40 uur op maandag, om 15.25 uur op dinsdag, don-

derdag en vrijdag en woensdag, om 12.00 uur op woensdag. 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang. 

- Voor- en naschoolse op-

vang 

Uren: 6.45 uur tot 8.15 uur en van 15.45 uur tot 18.00 uur,                 

op woensdag van 6.45 uur tot 8.15 uur en van 12.15 uur tot 16.00 

uur                    

Plaats: Sancta Maria Lagere school in de refter van de school. 

Wij organiseren een stille studie op maandag, dinsdag en donderdag 

en kunnen er geen kinderen opgehaald worden tussen 15.45 uur en 

16.15 uur.  Vanaf 16.15 uur gaan de kinderen die reeds klaar zijn 

met hun werk naar de speelplaats.  De kinderen mogen afghaald 

worden vanaf 16.15 uur en dit via de voordeur.  

Vergoeding: € 1,00 per begonnen half uur 

Verantwoordelijke(n): Carine Debontridder / Marleen Heye 

 

 

 

Vakanties:  

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie: 29 oktober 2018 tot en met 4 november 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019 

Krokusvakantie: 4 maart 2019 tot en met 10 maart 2019 

Paasvakantie: 8 april 2019 tot en met 22 april 2019 

Zomervakantie: 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019 
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Vrije dagen:  

 

 

 

 

 

Pedagogische studieda-

gen:  

 

 

- 28 januari 2019 

- 1 april 2019 

- 30 mei 2019 

- 31 mei 2019 

10 juni 2019 

 

- 5 oktober 2018 

- 30 mei 2019 

Leerlingenvervoer Onze school organiseert leerlingenvervoer in samenwerking met de 

secundaire school, neem contact op met de verantwoordelijke voor 

verdere afspraken.  Het busvervoer wordt vooraf betaald en per tri-

mester of per schooljaar betaald. 

Leerlingen vervoer in Halle: € 150,00 per schooljaar of 

€ 60,00 1ste trimester, € 60,00 2de  trimester en € 50,00 3de trimester 

Leerlingenvervoer buiten Halle: € 220,00 per schooljaar of  

€ 90,00 1ste trimester, € 90,00 2de trimester, € 80,00 3de trimester 

Bij niet betaling zal uw kind geen gebruik kunnen maken van het 

busvervoer.                                       

Verantwoordelijke : Chantal Vandersmissen 

  

 

2 Samenwerking 

Met de ouders Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking 

is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor 

een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de 
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klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engage-

mentverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds te-

recht.  

Contact Contactpersoon voor een afspraak: Chantal 

Vandersmissen of klastitularis 

Wijze waarop de school contact opneemt: De 

school spreekt de ouders persoonlijk aan of 

neemt telefonisch contact met de ouders. 

Schoolraad Voorzitter: mevr. Lena Denayer 

Contactgegevens voorzitter: 0474/90.20.19 

Oudergeleding: Dhr. P. Deveseleer, mevr. E. 

Hemelhof, mevr. Kathy Devos, dhr. Steven 

Desmedt 

Personeelsgeleding: mevr. L. Denayer, mevr. 

A. Depoorter, mevr. M. Maillard, mevr. Silke 

Demesmaeker 

Lokale gemeenschap: mevr. A. Gremmelprez, 

mevr. M. Poquet, mevr. M. Deleersnijder, 

mevr. Claudine Borremans 

Met externen Centrum voor Leer-

lingbegeleiding (CLB) 

 

Onze school werkt samen met het CLB 

Halle. 

Adres: Ninoofsesteenweg 7 1500 Halle 

Contactpersoon CLB: mevr. Liliane Moeyer-

soons,  mevr. Lise Segers (verpleegster),  

Arts CLB: mevr. Hilde Vanderheyden 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je 

bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden 

van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.  

Het CLB werkt gratis en discreet. 

                                  Ondersteuningsnetwerk    

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je 

kind kan je terecht op het volgend e-mailadres onw.westbrabant@gmail.com of op het tele-

foonnummer 0472/429.719. 

mailto:onw.westbrabant@gmail.com
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Ouders die het wensen, kunnen de ouderbrief van het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-

Brussel opvragen bij de directie. 

Nuttige adressen   

 -Lokaal Overlegplat-

form 

Contactpersoon: Mevr. Stefanie Carbon 

 - Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 

 

 

 

- Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 06 01 

e-mail: 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Vlaamse Overheid                                

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi                     

Secretariaat commisie inzake leerlingen-

rechten                                                 

t.a.v. Ingrid Hugelier (basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83                                              

e-mail:                                                  

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

 - Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaams Overheid                                     

Agentschap voor onderwijsdiensten -AGODI 

t.a.v Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaan-

deren.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be


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

 

 

 

DEEL II: Pedagogisch project  

1.3 De pijlers 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. Van-

uit 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 opvoe-

dingsproject van onze school staan en deze meedragen.  Hieronder vindt u een be-

schrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject.  U kunt steeds te-

recht bij de directeur voor verdere informatie.  Wij zijn een katholieke school en 

willen een pedagogisch en verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoe-

ding 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 chris-

telijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  De godsdienstlessen onder-

steunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen.  Ons doel is de kin-

deren te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwe-

lijke 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 exis-

tentiële 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, verantwoordelijkheids-

besef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere 
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waarden.  We zullen hen evenwel ook helpen waarden te ontdekken. Onze kin-

deren 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 maat-

schappij. 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 oefen-

veld van de school. 

We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wek-

ken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aan-

voelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en 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 wel-

kom. 

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 ver-

geten. 

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 maat-

schappij 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 
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Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bie-

den. 

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 tact-

vol 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 in-

nig 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.  

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. 
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DEEL III: Het reglement 

1 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 je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspra-

ken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de 

hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

oudercontacten 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je 

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we op maandag 10 september 2018 (bij 

het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de 

leerkracht van uw kind en met de manier van werken).  

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk 

via het rapport op 25 oktober 2018, 21 december 2018, 4 april 2019, op donderdag 27 juni 2019 

voor het 6de leerjaar en op vrijdag 28 juni 2019. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Op donderdag 26 oktober 2017 en op 

donderdag 29 maart 2018 plannen we een individueel oudercontact. Wie niet op het oudercontact 

aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf 

een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via de klasagenda van je kind of 

telefonisch op het telefoonnumer 02/356.67.21 of 0472/429.719. 

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

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 

opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

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

kind.  
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

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

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

op het einde van het lager onderwijs. Meer info hierover kan je verkrijgen bij de directie van de 

school. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan 

het CLB. 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.45 uur en eindigt om 15.40 uur op maandag, om 

15.25 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag en om 12.00 uur op woensdag. Wij verwachten dat je 

kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het se-

cretariaat.  Indien de kinderen meerdere malen te laat toekomen, volgt er een gesprek met de 

directie. Wij verwachten dat je ons voor 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB : ouders worden via de school-

agenda of telefonisch verwittigd door de school of het CLB. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem 

(LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. 

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke on-

derwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, 

verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. 

De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het 

schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou.  Welke maatregelen aan de orde zijn, 

zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind geor-

ganiseerd zal worden.  We gaan dan samen met jullie na, welke aanpassingen nodig zijn. Daarbij 

zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt 

en naleeft. 
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloop-

baan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid.  Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren 

van en het leren in het Nederlands.  Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover 

de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van 

onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvol-

doende beheersen).  Wij vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van 

Nederlands.  Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daar-

bij kunnen helpen ondersteunen. 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 

Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren 

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

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatre-

gelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te 

werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van 

Nederlands. Dit kan onder meer door:  

• Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

• Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de 

regio) 

• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, 

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

werkbegeleidingsdienst 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). 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kun-

sten, …) 

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

over te praten. 

• Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

• Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je 

kind zelf te laten lezen.  

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

• Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  
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• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

• … 

2 Inschrijven en toelaten van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelge-
ving punt 3)  

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website,  fol-

ders, … 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project 

en het schoolreglement.  Eenmaal ingeschreven, blijft je kind ingeschreven.  De inschrijving stopt 

enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe 

versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel. 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan 

het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is 

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag wijzigt moet wor-

den.  In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op 

basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de 

leerling op vraag van de ouders de studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 

currriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Periodes 

- aanmelden broers en zussen en kinderen van het personeel: 
vanaf14 januari 2019 (startuur 8.00 uur) tot en met12 februari 2019  (einduur 20.00 uur) 

- inschrijven van broers en zussen en kinderen van personeel: 
vanaf 12 februari 2019 tot en met 15 maart 2019 

- aanmelden van alle andere kinderen: 
vanaf 18 maart 2019 (startuur 8.00 uur) tot en met 5 april 2019 (einduur 20.00 uur) 

- inschrijven aangemelde kinderen: 6 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 

- start vrije inschrijvingen: 6 juni 2019 

 

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

 

• worden aanschouwd als broer en zus of als leerlingen die van éénzelfde leefeenheid be-
schouwd: 
- effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wo-

nend 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 heb-

ben 
-  

 

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. 
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Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedago-

gisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. 

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij 

niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting 

als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, 

zie ook punt 2.2). 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien 

jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 

augustus van het lopende schooljaar. 

 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 

gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instem-

men met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, 

kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord 

gaan.  

 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van 

je kind.  

 

 Aanmelden en inschrijven 

 

• Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. 

We werken hiervoor samen met de scholen het LOP Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw . 

Welke groep kinderen zich wanneer kan komen aanmelden, vind je hierboven terug.  Bij de 

aanmelding zullen we je bevragen naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute 

informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft. 

Na de aanmeldingsperiode ordenen we de aangemelde leerlingen met de criteria:  

1. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats 

2. plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde gemaakt door de 
ouders (enkel in combinatie met 1, 2, of 3) 

Na de ordening laten we je binnen vier werkdagen weten of je kind al dan niet gunstig gerang-

schikt is. 

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via elektronische drager op de 

hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven. 

Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je van ons een weigeringsdocument. Op dit 

weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind 

staat en waar je terecht kan met eventuele klachten. 
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 Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 

zitjes vind je hier terug.  Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling        ge-

weigerd.  

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

schooljaar 2018 - 2019 in alle klassen van de lagere school.  

Maximum aantal leerlingen per klas voor: 

- 1ste leerjaar: maximum 20 leerlingen per klas 
- 2de leerjaar: maximum 20 leerlingen per klas 
- 3de leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 
- 4de leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 
- 5de leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas 
- 6de leerjaar: maximum 24 leerlingen per klas  
- OKAN-klas: maximum 12 anderstalige leerlingen 

 
De maximumcapaciteit wordt ingevoerd vanaf het schooljaar 2018 - 2019.  Wanneer deze maxi-

mumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.  Elke geweigerde leer-

ling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in 

het inschrijvingsregister geschreven.  De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvings-

register valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving be-

trekking heeft. 

 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n 

verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Ver-

volgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpas-

singen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de 

leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een 

beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na  60 dagen. 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 

uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit. 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde 

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een over-

leg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd 

afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken 

op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 

daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 

zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat 

toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag  gewijzigd moet worden.  

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis 

van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd beslist de school om de leerling 
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op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 

curriculum of om de inschrijving van de van leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbin-

den.  Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

Niet doorlopen van inschrijving 

Aangezien onze kleuterschool een andere directie heeft, is een nieuwe inschrijving van je kind 

nodig bij de overgang naar het eerste leerjaar. We brengen je tijdig op de hoogte wanneer de 

inschrijvingen voor het eerste leerjaar van start gaan en je vindt ze ook terug in onze schoolbro-

chure, website, …. 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet.  In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt3.1.2 meer te weten over die 

voorwaarden. 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. 

 

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. 

 

 Screening niveau onderwijstaal 

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

screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, 

wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening 

gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

3 Ouderlijk gezag 

 Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip 

en extra aandacht bieden. 

 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, 

houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, 

dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.  



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

 Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 

tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. 

4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

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. 

 

 

 

 

 

5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig zijn, aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de 
leerplicht – niet steeds op school moeten zijn.        

 Wegens ziekte 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest ver-
plicht.  

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

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

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

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. 

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.  Voor deze afwezigheden is 

geen toestemming van de directeur nodig.  Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezig-

heid.  Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de 

school.  Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanver-
want. 

• De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank) 
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•  Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, ka-
tholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst. 

  

 

 

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

van de afwezigheid aan de school bezorgen. 

• Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusex-

ploitanten 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 (be-

houdens 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 duide-

lijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onder-

wijstaken 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 enga-

gementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijvoorbeeld op een woon-

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

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakan-

tie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op 

school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn.  De ouders bespreken dit op voorhand met de 

directie.  Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

• De rouwperiode bij een overlijden 

• Het actief deelnemen in het kader van een individuele  selectie of lidmaatschap van een 
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties 

• De deelname aan time-out-projecten 

• Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
 
Opglet: Het is niet de bedoeling dat de ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.  De leerplicht veronderstelt dat 
een kind op school is van 1 september  tot 30 juni. 

 Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Het is in het belang van je kind om het 

elke dag naar school te sturen.  Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 
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achterstand.  Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  Er zijn daarnaast ook 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste 

leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. (Zie ook 

de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen proble-

matische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders 

worden uitgenodigd voor een gesprek.  

6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar wegens (chronische) ziekte 

of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  

recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de direc-

teur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, 

maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onder-

wijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdgen.  

Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de voor-

waarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg.  Heeft je kind een chronische 

ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs  aan huis per opgebouwde schijf 

van 9 halve schooldagen afwezigheid.  Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school 

verblijven.  Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk 

onderwijs aan huis organiseren maar is daartoe niet verplicht.  De directeur zal dan op zoek gaan 

naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken 

met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 

onderwijs aan huis is gratis. 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs aan huis wijzen.  We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek 

die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid 

om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan 

samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) 

 Eendaagse uitstappen 

Je kind is verplicht om deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 

duren.  Dat zijn de normale schoolactiviteiten.  We streven er als school ook naar om ook alle kin-

deren te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren.  Die activitei-

ten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die worden georganiseerd.  Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de 
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extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken 

activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn. 

• Doel: Uitstappen van een dagdeel of van één dag worden steeds ingericht met een pedagogisch 
doel.  Een leeruitstap wil steeds een illustratie zijn bij wat in de klas aan bod komt.  Ons 
onderwijs wil immers zo dicht mogelijk bij de realiteit staan. 

• Aanbod: sportdag, filmvoorstelling, theatervoorstelling, een schrijver die komt vertellen, cho-
coladefabriek, boerderijbezoek, de schoolreis,… 

 Meerdaagse uitstappen 

• Doel: Meerdaagse uitstappen beogen naast cognitieve ook vooral socio-emotionele doelstellin-
gen.  Een openluchtklas  maakt het als geen ander middel mogelijk om binnen de vertrouwde 
veilige omgeving van de klasgroep een betekenisvolle groei in o.a. zelfstandigheid, sociale om-
gang en vele andere attitudes te realiseren. 

• Aanbod: Sneeuwklassen voor het 5de en het 6de leerjaar tijdens de schooljaren 2019 – 2020, 
2021 – 2022, 2023 – 2025,… 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ou-

ders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten.  

8 Getuigschrift basisonderwijs 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift 

baisonderwijs.  Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die 

in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen 

getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of 

zij wel heeft bereikt (een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een 

getuigschrift bereikte doelen’). 

 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind communiceren over zijn leervorderingen.  Je kan 

inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  Je kan ook een kopie vragen.    

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad 

gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 

behaald.  Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing 

die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk 

op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuig-

schrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De voorzitter en alle leden 

van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
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 Beroepsprocedure 

Indien je als oude niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonder-

wijs, kan je beroep instellen.  Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, 
een overleg aan bij de directeur. 
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact.  Je moet dit gesprek uitdrukkelijk 
aanvragen.   

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 sa-
menkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of 
te wijzigen. 

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

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

Aan de voorzitter van de Interne Beroepscommissie 
Vzw OZCS West-Brabant  
Paul Jansonlaan 57 
1020 Laken 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrij-
ving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basison-
derwijs betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samen-
stellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbe-
stuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke com-
missie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  
 

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

8. Het volgende wordt in puntje 8 geschreven: In de brief met de uitnodiging zal staan wie 
de leden van de beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 
verder procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid zou zijn om 
een plaatsvervanger aan te duiden stand van zaken inschrijvingen voor het komende 
schooljaar 2017 – 2018 
 
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 afwij-
zen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
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Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aange-
tekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter 
kennis gebracht. 

9 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

Vanaf dit schooljaar start onze school met het lichtensysteem voor het straffen van leerlingen.   

Tijdens het eerste gezamenlijke oudercontact wordt dit lichtensysteem volledig toegelicht door de 

leden van de werkgroep orde en tucht.  De uitleg van het lichtensysteem ontvangen jullie op papier 

tijdens het oudercontact.  De leerlingen worden van dit lichtensysteem op de hoogte gebracht tij-

dens de eerste week van september.  Dit lichtensysteem gaat van start op maandag 11 september 

2018. 

 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 
overleg me je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen.  De school 
wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

• Een gesprek met de zorgleerkracht 

• Een time-out 
Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leer-
kracht naar de time-out ruimte gaan.  Zo kan je kind even tot rust komen of naden-
ken over wat er is gebeurd.  Achteraf wordt dit kort met je kind besproken. 

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

 

 Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 

op herstel.  We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hier-

over met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

• Een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

• Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 

• Een bemiddelingsgesprek 

• No blame-methode bij een pestproblematiek 

• Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO); dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, 
in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhan-
kelijk persoon.  Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat 
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zich heeft voorgedaan.  De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in 
punt9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvin-
den.  Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg 

me je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen.  De school wil hiermee 

je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht 

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken van directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaar-

digde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoord of de veiligheid 

en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 

directeur een tuchtmaatregel nemen.  Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een 

leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

• een definitieve uitsluiting. 

 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind 

preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om leefregels te handhaven en om te 

kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan  jou. De 

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

preventieve schorsingkan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvol-

gende 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. 
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9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende proce-

dure gevolgd: 

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

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

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

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemo-
tiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken 
leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uit-
sluiting. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de defini-

tieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind 

één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze 

school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders 

die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een 

oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting kan het schoolbestuur de betrokken leerling het huidige, 

het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar weigeren terug in te schrijven. 

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

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan 

de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet 

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

de ouders. 

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

een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk 

en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uit-

sluiting 

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

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe nog op school aanwezig, maar neemt die geen 
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deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep.  De directeur kan beslissen dat de op-

vang niet haalbaar is voor de school.  Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd bekend ge-

maakt aan de ouders.  

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een an-

dere school in te schrijven.  In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  De directeur 

kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.  Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

 Beroepsprocedures tegen 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 de ou-
ders  beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Dit kan via aangetekende 
brief  of door de brief(het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

 
Aan de voorzitter van de interne beroepscommissie 
Vzw OZCS West-Brabant 
Paul Jansonstraat 57 
1020 Laken 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrij-
ving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

            Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 

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

 
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uit-
nodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  

 
  Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ont-  
vangen. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal 
de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd 
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
 

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

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
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10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-ver-

plichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitga-

ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 

wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 

enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 

de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad van 20 juni 2016. 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Eéndaagse uitstappen en zwemmen (sportda-

gen, theater, film, schoolreis, …) 

 

Maximum € 85,00 

                                       

Lager onderwijs: 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

 

€ 85,00 

€ 85,00 

€ 85,00 

€ 85,00 

€ 85,00 

€ 85,00 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Drankkaart met 10 drankjes 

Soep en warme maaltijd 

Soep 

Voor- en naschoolse opvang per begonnen half uur 

Turnbloes 

Turnshort 

badmuts 

€ 6,00 

€ 3,50 

€ 0,50 

€ 1,00 

€12,00 

€ 12,00 

€ 1,00 
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Meerdaagse uitstappen 

per kind voor volledige duur lager onderwijs  

Prijs 

€ 435,00 

 

 

In de loop van de maand maart krijgen alle ouders een fiscaal attest voor de voor- en naschoolse 

opvang op school van het voorbije schooljaar, indien alle facturen betaald werden. 

 Wijze van betaling 

Warme maaltijden en soepen worden vooraf betaald.  Voor de maand september krijgen jullie in 

de loop van tweede week een factuur voor de warme maaltijden en soepen voor de maand sep-

tember.  Vanaf de maand oktober krijgen de leerlingen hun factuur mee voor de warme maaltij-

den en soepen starten.  Bij niet tijdige betaling van de facturen, worden er geen warme maaltij-

den en soepen meer gegeven.  

Leeruitstappen en sportdagen worden vooraf aangerekend. 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na ontvangst.  

 

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

rekening met vermelding van het gestructureerde nummer dat u op het factuur vind.  De vermel-

ding 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 (aangete-

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

stratiekosten. 

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 maand volgend op de factuurdatum. 

Bij afwezigheden en annulatie kunnen kosten worden aangerekend.  Dat gebeurt als de school zelf 

kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  Afwezigheden voor buitenschoolse activitei-

ten moeten steeds gestaafd worden met een doktersattest. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolre-

kening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.  
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We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.  Als ouders het niet eens 

zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolreke-

ning.  Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledig restbedrag 

verschuldigd, ongeacht de afsrpaken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 

met directeur Chantal Vandersmissen.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 

een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 

Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinne-

ringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke 

intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig 

is, zullen we ht deel van de kosten terugbetalen  dat nog te recuperen is.  Kosten die we al gemaakt 

hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijs-
regelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 

12 Vrijwilligers 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te infor-
meren.  De school doet dit  via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke scholen West-Brabant Paul 
Jansonstraat 57 1020 Brussel 

Maatschappelijk doel: katholiek onderwijs en christelijke opvoeding verstrekken en bevorde-
ren overeenkomstig het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke scholen van Vorse-
laar. 

De school vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke scholen West Brabant 
Gesubsidieerde Vrije Lagere school Sancta Maria Stevens de Waelplein 13 1502 Lembeek 

Aansprakelijkheid 

Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent.  
Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk.  Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de 
schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging.  
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Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit 
meermaals voorkomt. 

Verzekering 

Verplichte verzekering 

Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij KBC.  Deze verzekering 
dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers.  Je kunt de polis 
inzien op het secretariaat.  Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade 
veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. 

Vrije verzekering 

Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van 
de vrijwilligers dekt.  Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens 
activiteiten die je als vrijwilliger van de school uitvoert.  Dit verzekeringscontract werd ook 
afgesloten bij KBC.  Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. 

Vergoedingen 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligers werk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat.  Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 
hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwe-
lijke informatie.  Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien 
niet van toepassing.  Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is 
toevertrouwd. 

 

13 Welzijnsbeleid 

 Medicatie 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. 

Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen ge-

vraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp 

verzoeken. 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 

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

dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden 

gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samen-

werking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 
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• Wie: Chantal Vandersmissen,Lut Swaelens, Gudrun Ennekens, Silke Demesmaeker 

• Hoe: De kinderen melden een ongelukje op school onmiddellijk aan de leerkracht die toezicht 
houdt of aan de klastitularis.  De kinderen worden verzorgd door de toezichthouder van dienst.  
Bij ernstige kwetsuren worden ofwel de directie, de zorgcoördinator Lut Swaelens of de pre-
ventie-adviseurs Gudrun Ennekens of Silke Demesmaeker  erbij geroepen.  In overleg wordt dan 
een beslissing genomen.  Zieke leerlingen melden ook hun ziekte ook aan een leerkracht.  Die 
leerkracht brengt de leerling bij de directie, zorgcoördinator of preventie-      adviseurs en één 
van deze personen contacteert de ouders indien nodig. 

Ziekenhuis:  Regionaal ziekenhuis Sint-Maria 

Verzekeringspapieren 

Contactpersoon:  Chantal Vandersmissen 
 

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 ver-
zending.  
De schoolverzekering betaalt u het verschil terug. Vergeet niet uw bankrekening te vermel-
den. 
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 groot-
ste 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 ver-
antwoordelijk 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 ge-
steld. 
Juwelen, armbanden, kettinkjes, speelgoed e.d. dus beter thuislaten. 
Op school worden de gevonden voorwerpen bewaard op het secretariaat tot uiterlijk twee 
maanden na 
het lopende schooljaar. 

 

 Roken is verboden op school! 

Er geldt een permanent rookverbod op school.  Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen.  Als je kind het rookverbod over-

treedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.  Als je vindt dat het 
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rookverbod op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.  Ook 

verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, 

zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookvebod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

14 Afspraken en leefregels 

 Gedragsregels 

• Algemene afspraken 
 
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 leerkrach-
ten. 
Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd op onze school. 
 
Een GSM is verboden 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. 
 

Pesten wordt niet getolereerd in onze school.   Meldt dit zo snel mogelijk aan de 
directie of  leerkracht. 
 

• Tijdens de speeltijden 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas of in de gangen. 

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. 

Water in een herbruikbare fles.  Alle flessen, dozen,… zijn genaamd. 

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.  Bij regenweer en als alle leerlingen van de school op de 

speelplaats aanwezig zijn ballen, springtouwen, diabolo’s,… niet toegelaten. 
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• Gangen:  

Niet rondhangen in de gangen. 

’s Morgens mogen de leerlingen van het 1ste leerjaar en het 5de leerjaar B hun boekentas aan 

de klasdeur zetten. 

• Klas:  

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 be-
talen aan de directeur.  Dit geldt ook voor schade aan de gebouwen. 
Indien ik mijn leerboeken of werkblaadjes vergeten ben, moeten mijn ouders € 0,50 betalen 
aan het secretariaat per gemaakte kopie. 

 
 

• Turnzaal 
Alle leerlingen dragen tijdens de lessen bewegingsopvoeding de turnkledij van de school of 
een witte T-shirt en een zwarte of blauwe short.  Aan de voeten dragen we dan witte turn-
pantoffels met een bleke zool. Lange haren worden samengebonden met een elastiek.  
De lessen bewegingsopvoeding zijn verplicht voor alle leerlingen.  Indien leerlingen niet kun-
nen deelnemen aan de les bewegingsopvoeding, is een briefje van ouders of dochter vereist. 
De turnbloesjes van de school kunnen aangekocht worden tegen de prijs van € 10,00.  Het 
bijpassende broekje  kan eveneens aangekocht worden tegen € 10,00.  Turnpantoffels moeten 
zelf aangekocht worden.  Zorg dat overal de naam van de leerling op staat. 
Elke vakantie moet het turngerief gewassen worden. 

 

• Zwembad 
Zwemmen:  Zwemmen is verplicht voor alle leerlingen.  Indien leerlingen niet mee gaan 
zwemmen is een briefje van de ouders of van de dokter verplicht.  Langdurige afwezigheden 
moeten steeds gestaafd worden door een doktersattest.  Niet-zwemmers moeten mee naar 
het zwembad en moeten de turnkledij van de school dragen in het zwembad.  Zij zitten aan 
de rand van het zwembad en moeten zich behoorlijk gedragen.   Alle kinderen moeten de 
verplichte badmuts dragen van het zwembad.  De  prijs van een badmuts bedraagt € 1,00 en 
wordt via de maandrekening vermeld.  Wanneer een kind een ander zwemniveau bereikt moet 
er een nieuwe badmuts aangekocht worden. Tijdens de eerste zwemles deelt de turnleer-
kracht  en de redder van het zwembad de badmutsen uit. 
De meisjes dragen een badpak en binden lange haren samen met een rekkertje. De jongens 
dragen een zwemslip en geen zwemshort. 
De kostprijs voor het zwemmen is € 1,00 per zwembeurt + het busvervoer  
 
 

De leerlingen van 3A, 3B en het 4de leerjaar gaan elke dinsdagvoormiddag zwemmen van 11 
september 2018 tot en met 20 november 2018. 
 
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan elke dinsdagvoormiddag zwemmen van  27 
november  2018 tot en met 12 februari 2019. 

 
De leerlingen van het 2de leerjaar en 3C gaan elke dinsdagvoormiddag zwemmen van 19 
februari 2019 tot en met 7 mei 2019. 

 
De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan elke dinsdagvoormiddag zwemmen van 14 mei 2019 
tot en met 25 juni 2019. 

 
 

• Bij uitstappen 
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Wij verwachten dat onze leerlingen zich gedragen en respect tonen voor andere mensen. 

Zij beschadigen niet het materiaal van anderen(hierbij denken wij aan de schoolbus, gepar-

keerde auto’s, …).  Indien er beschadigingen worden aangebracht, zijn wij genoodzaakt om 

deze kosten aan te rekenen bij de ouders.  

 

• Bij vieringen 

Andersgelovigen die zich akkoord verklaren met alle punten van het schoolreglement en op-
voedingsproject 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: eucharistievie-
ring, gebedsmoment.  Door kennis te nemen van het christelijk geloof verloochent een an-
dersgelovige zijn eigen godsdienst niet. 
 

 Kleding 

Afspraken i.v.m. kledij:  

We dragen aangepaste en verzorgde kledij en haartooi tijdens alle schoolactiviteiten.  

Denk eraan: eenvoud siert de mens.  

Hoge hakken, slippers, strandkledij zijn op school niet toegelaten 

Hoofddoeken en sluiers zijn niet toegelaten op het schooldomein en in het schoolge-

bouw. 

 

Bijkomende afspraken kunnen zijn: 

 Persoonlijke bezittingen 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.: 

• Wapens en voorwerpen (zakmes, cutter,…)  die als wapen kunnen gebruikt worden zijn ten 
strengste verboden. 

• Juwelen 
Mogen gedragen worden tijdens de schooluren, maar tijdens de turn- en zwemlessen mogen 
er geen juwelen (armband, uurwerk, kettingen, lange oorbellen, ringen,…) gedragen wor-
den.   
Bij verlies of diefstal is de school niet verantwoordelijk. 

• Brillen 
Brillen zijn niet verzekerd. 
 

• Fietsen  
De fietsen worden geparkeerd aan het muurtje tegenover de voordeur van de school. 
De fietsen moeten voorzien zijn van een degelijk hangslot. 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade en diefstal. 

 Milieu op school 

• Verwachtingen naar de ouders: 

o De leerlingen brengen verplicht hun boterhammen mee in een boterhammendoos. 
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o De leerlingen brengen hun drank (water, spuitwater, melk) mee in een herbruikbare 

fles. 

o De koekjes en het fruit worden ook in herbruikbare doosjes opgeborgen. 

o Dit alles wordt bewaard in een eetzak en niet in de boekentas. 

o Alle doosjes worden voorzien van de naam van het kind. 

o Plastieken verpakkingen worden niet toegelaten. 

 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

o Papier verzamelen we in de papiermand in de klas. 

o Restjes van het fruit gooien bij het restafval op speelplaats en niet in de klas. 

 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school 

als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmate-

riaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren 

gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de 

ouders. 

 Huiswerk 

* Visie: 

‘Huiswerk is er altijd geweest’. Huiswerk hoort nu eenmaal bij het onderwijs. Je hebt er voor- en te-

genstander van. Dit zorgt soms voor de nodige discussies. Daarom is het belangrijk dat wij als 

school een huiswerkbeleid uitschrijven. 

 

Met huiswerk wordt al het werk bedoeld dat de leerlingen thuis voor de school maken. Dit kunnen 

geschreven taken, te leren lessen, voorbereidingen en opdrachten ter ondersteuning zijn. 

 

Als team zijn we van mening dat huiswerk een belangrijk onderdeel is van het  leren ‘leren’ van kin-

deren. Huiswerk is een werkvorm om bepaalde doelstellingen te bereiken. We sommen ze op in 

volgorde van belangrijkheid: 

1. Het voornaamste doel is het uitbreiden van de leertijd, het verwerken en inoefenen van de 
leerinhoud via het huiswerk. Door schoolwerk mee te geven naar huis zijn leerlingen meer 
tijd met leeractiviteiten bezig. Zo kunnen ze de leerstof verder inoefenen en automatiseren.  
Leerkrachten geven huiswerk om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen. Huiswerk is 

een middel om het leerproces te bevorderen, om schoolprestaties te verhogen. Het per-

soonlijk verwerken en inoefenen van de aangebrachte leerstof is heel belangrijk voor de ont-

wikkeling van het kind. 

2. Een tweede belangrijke doelstelling is de brug die huiswerk legt tussen school en thuis. 
Huiswerk biedt de school de kans om de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Voor 
kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolle-
ven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind omdat het zo 
tot leervorderingen kan komen. Bovendien biedt huiswerk de ouders informatie over waar 
het kind mee bezig is. Verder heeft het ook de functie in de communicatie tussen school en 
gezin. Op basis van het huiswerk kan een ouder een gesprek aanknopen met de leerkracht 
over het schools functioneren van het kind of eventuele problemen signaleren.   
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3. Als laatste troef is de groei tot zelfstandigheid. De leerlingen moeten alleen leren werken, 
verwerken, oefenen, verbeteren, opzoeken, voorbereiden, memoriseren, studeren, plan-
nen,… .  

4.  
Hoeveel keer in de week huiswerk? 

• Voor alle leerjaren minimum 3 x per week (maandag, dinsdag en donderdag); uitzonder-
lijk kan op die dagen geen huiswerk gegeven worden. De leerkrachten kunnen ook op 
woensdag en vrijdag huiswerk opgeven. 

•  Lezen moet elke dag gebeuren, ook al staat dit niet specifiek in de agenda. 

• Vanaf het 3de leerjaar leren de kinderen het huiswerk plannen: het huiswerk van maan-
dag tegen woensdag klaar hebben, van dinsdag tegen de week erna,… 

 

 

 

Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan het huiswerk? 

• Het is moeilijk om een tijdsduur te bepalen, omdat individuele verschillen zo groot kun-
nen zijn. 

• In het 1ste en het 2de leerjaar ongeveer 15 minuten; in het 3de en het 4de loopt dit op tot 
een half uur en in het 5de en het 6de leerjaar kan het huiswerk gemiddeld 45 minuten in 
beslag nemen; 

• Hier is het lezen niet inbegrepen. Alle kinderen lezen best 10 minuten per dag; lezen 
moet een gewoontevorming worden! 
 

Wat verwachten wij nu van onze ouders en huiswerkbegeleiders? 

• Agenda nakijken en dagelijks handtekenen 

• Planning van lessen opvolgen 

• Lezen dient steeds hardop te gebeuren 

• Controle van het huiswerk mag, verbeteren niet, want anders heeft de leerkracht een 
verkeerd beeld van het kunnen van jullie kind. 
 

Het huiswerkbeleid werd ontwikkeld a.d.h.v. het boek ‘Huiswerk in de basisschool? Door Yvan 

Ameye & Patrick Verspauwen.  

 

Afspraken:  

Elke maandag-, dins-, en donderdagavond is er een naschoolse studie van 15.45 uur tot 16.30 uur.  

Kinderen die in de studie zijn, worden niet afgehaald voor 16.15 uur. Hier kunnen de leerlingen 

werken aan taken en lessen om nadien opgevangen te worden in de naschoolse bewaking.  De kin-

deren die gebruik maken van de voor-en naschoolse opvang blijven onderworpen aan de bepa-

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

onder punt 1.4 (leefregels) 

 

 Agenda van uw kind 

Afspraken 

De agenda wordt elke dag gecontroleerd en gehandtekend door één van de ouders. 
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De ouders kijken er ook op toe dat hun kind zijn/haar huistaken en lessen degelijk heeft gemaakt. 

 Rapporteren over uw kind 

De leerlingen krijgen 4 rapporten tijdens het schooljaar. 

-  25 oktober 2018: herfstrapport met oudercontact 

- 21 december 2018: winterrapport 

- 4 april 2019: lenterapport met oudercontact 

- 27 juni 2018: zomerrapport + uitreiking van het getuigschrift voor de leerlingen van het 6de leerjaar 

- 28 juni 2019: zomerrapport voor de leerlingen van het 1ste, 2de , 3de, 4de en 5de leerjaar 

Hierbij het totale kind geëvalueerd.  Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar de resul-

taten van wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, godsdienst, Frans, maar er wordt ook 

gekeken naar de motoriek en het gedrag van elk kind. 

 

- 30 juni 2017: zomerrapport voor de leerlingen van het 1ste, 2de , 3de, 4de en 5de leerjaar 

Hierbij het totale kind geëvalueerd.  Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar de resul-

taten van wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, godsdienst, Frans, maar er wordt ook 

gekeken naar de motoriek en het gedrag van elk kind. 

15 Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 

voorzien. 

De school werkt samen met het CLB.  Dit zijn de concrete afspraken  over de dienstverlening tus-

sen school en CLB: 

Vanaf 1 september 2018  is aan elke school 1 onthaalmedewerker verbonden die de schoolinterne 

zorg ondersteunt en elke nieuwe vraag beluistert.  Hij/zij is de eerste contactpersoon voor alle 

leerlingen, ouders en ook voor de school. 

De onthaalmedewerker voor onze school is Lilliane Moeyersoons. 

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker 

- De school interne zorg ondersteunen 

- Dit zelf verder opnemen 

- Doorverwijzen naar andere diensten 

- De vraag doorgeven naar een trajectbegeleider van het BaO-team “Halle -Pajottenland” 

De trajectbegeleiders gaan aan de slag met alle vragen die de onthaalmedewerker hen doorgeeft.  

Samen met het kind, de ouders en/of andere betrokkenen starten zij een begeleidingstraject op.  

De trajectbegeleiders voor onze school zijn: Annelies Van Gossum en Ingeborg Jans. 

Het medisch team staat in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmette-

lijke ziekten.   

Aan elk team hangt een teamcoach.  Voor het BaO-team “Halle-Pajottenland” is dit Anthony 

Goemaere. 
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16 Revalidatie tijdens lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelge-
ving) 

Er zin twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestij-

den: 

• Revalidatie na ziekte of ongeval (maximum 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

• Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Maximum 
150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 

volgen tijdens de lestijden.  Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplich-

tige leerling. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, 

moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen be-

vat: 

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

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

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

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

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis 

die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. Dyslexie of discalculie) toe te staan, 

moet de school over een dossier beschikken dat minstens volgende elementen bevat: 

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

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

• Een advies  van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders.  
Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard 
is dat het wettelijke voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord 
kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 
schoolgebonden aanbod. 

• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 
over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling zal aanvullen 
en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  De revalidatiever-
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strekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de di-
rectie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving 
waaraan hij onderworpen is; 

• Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 
worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrek-
ker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uitein-

delijke beslissing of de revalidatie tijden de lestijden kan plaatsvinden of niet.  Deze 

beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

17 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. 

 

18 Privacy 

 Welke informatie houden we bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met privacy van onze leerlingen.  We verzamelen doorheen 

de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.  We vragen alleen ge-

gevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding.  Bij sommige 

aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we uitdrukkelijk toestemming nodig. 

De gegevens van je kind verwerken we met Informat en Questi.  We maken met de softwareleve-

ranciers afspraken  over het gebruik van die gegevens.  De leveranciers mogen de gegevens niet 

gebruiken voor commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.  We zien er op toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens.  De toegang is beperkt tot de personen die be-

trokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestem-

ming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met directeur 

Chantal Vandersmissen. 

 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de 

volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijs-

loopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft.  Als Ouder kan je deze gegevens –op verzoek-  inzien. Je kan je tegen de over-

dracht van gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je 
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brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op 

de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag 

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes) 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, via Gimme of via 

Facebook en dergelijke.  Met die opnames willen we geïnteresseerden  op school en daarbuiten op 

een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  De personen die de opnames maken , zullen dat 

doen met respect voor wie op die beelden staat.  We letter erop dat de opnames niet aanstootge-

vend zijn. 

Bij het beging van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken van 

publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestem-

ming intrekken. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden.  Volgens de privacyregelgeving mag je 

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of anderen per-

sonen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 Recht op inzage, toelichting en kopie 

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

 Bewakingscamera’s 

Wij kunnen gebruik maken van camera’s.  De plaatsen die onder camerabewaking staan worden 

duidelijk aangeduid met een pictogram.  Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden 

te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden 

 

19 Participatie 

 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeels-

geleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- 

en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een 

periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
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In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse 

verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. 

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen 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.A. De Poorter, 

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

Leden van de ouders:   dhr. P. Deveseleer, mevr. K. Devos  

    mevr. E. Hemelhof, dhr. S. Desmedt 

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

    mevr. M. De Leersnijder, mevr. C. Borremans  

 

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. 

 

 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informa-

tierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school is er momenteel geen ouderraad. 

20 Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, behandelingen, gedragingen van ons schoolbestuur 
of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 
je contact opnemen met contactpersoon voor klachten, bv. Directeur/voorzitter schoolbestuur). 
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Samen met jouzoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in on-

derling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot 

een oplossing te komen. 

- Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan 
kanje je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachten Deze commissie is door 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over ge-
dragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van be-
slissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen.  Voor het indien van een 
klas moet je een brief sturen naar het secretariaat van de klachtencommissie.  Het corres-
pondentieadres is:  Klachtencommissie Katholieke Onderwijs Vlaanderen  t.a.v. de voor-
zitter van de Klachtencommissie  Guimardstrat 1 1040 Brussel.  Je klacht kan tevens wor-
den ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijsvlaanderen of via het daartoe 
voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie  z 

-  
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als 

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroor-
deeld en objectief behandeld, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

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

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

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

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

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

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de gel-
dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

- De uitkomst van de klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. 

 

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk regle-

ment dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-

zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 

schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

21 Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Ler-20160427-7MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
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Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De 

inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de 

ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via 

briefwisseling of facebook.  Op verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
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ORGANOGRAM SCHOOLJAAR 2018 - 2019 

Afgevaardigd bestuurder van de school: Johan Eliat-Eliat 

Directie: Chantal Vandersmissen 

 

ONDERWIJZEND PERSONEEL 

 

PEDAGOGISCHE OMKADERING 

 

ADMINISTRATIEF PERSONEEL 

Aurelie Segers 1A 

Caroline Goevaerts 1A 

Zorgcoördinator 

Lut Swaelens 

Myriam Harnie 

Cindy Marcelis 

Mieke Maillard 1B 

Emilie Dewit 1C 

LOKALE PREVENTIEADVISEUR 

Gudrun Ennekens 

Silke Demesmaeker 

 

Mia Wauters 2A 

Jessie Vannimmen 2B  

Babette Heyndrickx 2C 

ICT-COORDINATOR 

Dirk Van der Goten 

ARBEIDSPERSONEEL 

Marleen Heye 

Tiffany Dubois 

 

Marc Walckiers 3A 

Gudrun Ennekens 3B  

Gitta Lenaerts 3C 

ZORGLEERKRACHT 

 Lut Swaelens 

Griet De Mol 

Caroline Goevaerts 

Toezicht schoolbus 

Tiffany Dubois 

Wendy Chrispeels  4A  

Christa Bockstael 4B 

OKAN-LEERKRACHT 

Leen Van der Perre 

Kelly Springael 

OPVANG 

Carine Debontridder 

 

Laetitia Tordeur 5A  

Kim Bruneel 5B  

Silke Demesmaeker 6A 

Natascha Wilmus 6B 

CLB 

Liliane Moeyersoons 

Hilde Vanderheyden 

Lise Segers 

 

Thomas van Poucke (L.O.) PEDAGOGISCHE RAAD INSPRAAKORGANEN 

 Chantal Vandersmissen,       
Caroline Goevaerts,        
Christa Bockstael,              
Laetitia Tordeur, Lut Swaelens 

VOORZITTER     
SCHOOLRAAD  

Lena De Nayer 
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Schooljaar 2018 – 2019 

Vrije dagen,vakanties en andere info 

Eerste trimester 

- 3 september 2018: eerste schooldag 

- 4 september 2018: bezoek schaapsherder 2C in het Warandepark te Essenbeek van 

9.00 uur tot 12.00 uur 

- 6 september 2018: bezoek schaapsherder 2B in het Warandepark te Essenbeek van 

9.00 uur tot 12.00 uur  

- 7 september 2018: bezoek schaapsherder 2A in het Warandepark te Essenbeek van 

9.00 uur tot 12.00 uur 

- 7 september 2018: laatste dag voor de bestelling van de warme maaltijden en 

soepen voor de maand september 

- 10 september 2018: start warme maaltijden en soepen 

- 10 september 2018: oudercontact 1ste en 2de leerjaar 

om 19.00 uur, oudercontact 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

om 19.30 uur. 
- Vanaf 11 september 2018 tot en met 20 november 2018: zwemmen voor 3A, 3B, 4A 

en 4B 

- 27 september 2018: Theater op school: ‘Dromen’ 

- 5 oktober 2018: pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen 

- 25 oktober 2018: American Games voor het 5de en 6de leerjaar 

- 25 oktober 2018: herfstrapport met individueel oudercontact  

- 25 oktober 2018:  verkoop van kaas- en vleesschotels 

- 29 oktober 2018 tot en met 4 november 2018: herfstvakantie 

- 15 november 2018: schoolfotograaf, broers en zussen vanaf 8.00 uur 

- 21 december 2018: kerstrapport 

- 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019: kerstvakantie 

-  

Tweede trimester 

- 28 januari 2019: geen school voor leerlingen en leerkrachten 

- 19 februari 2019 tot en met 7 mei 2019: schoolzwemmen voor 2A, 2B, 2C en 3C 

- 4 maart 2019 tot en met 10 maart 2019: krokusvakantie 

- 18 maart 2019: auteurslezing op school voor het 5de en 6de leerjaar 

- 1 april 2019: carnavalmaandag, vrijaf voor leerlingen en leerkrachten 

- 4 april 2019: lenterapport met individueel oudercontact 

- 4 april 2019: verkoop van mattentaarten 

- 8 april 2019 tot en met 22 april 2019: paasvakantie 
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Derde trimester 

- 1 mei 2019: dag van de arbeid, geen school 

- Vanaf 14 mei 2019 tot 25 juni 2018: zwemmen voor het 1ste leerjaar 

- 27 mei 2019: Alles met de bal voor het 3de en 4de leerjaar 

- 29 mei 2019: pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen 

- 30 mei 2019: Hemelvaartsdag, geen school  

- 31 mei 2019: brugdag, geen school 

- 10 juni 2019: Pinkstermaandag, geen school 

- 27 juni 2019: zomerrapport voor het 6de leerjaar + receptie 

- 28 juni 2019: laatste halve schooldag, de lessen eindigen om 12.00 uur 

- 28 juni 2019: Rapport voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar 

- 28 juni 2019: Afscheidsviering 6de leerjaar  

- 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019: grote vakantie 

- 2 september 2019: Eerste schooldag 

 

 

 

 

 

 


