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SCHOOLREGLEMENT - versie 2017-2018 

Vanaf 1 september 1998 is ieder schoolbestuur wettelijk verplicht voor elk van 
haar scholen, in toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap, 
een schoolreglement op te stellen. Een schoolreglement bevat ondermeer 
praktische afspraken om het leven op school vlot te laten verlopen. 
Het schoolreglement waarborgt enerzijds de rechten van elke individuele 
leerling t.o.v. het schoolbestuur en het schoolteam.  
Anderzijds waarborgt het de rechten van het schoolbestuur en het schoolteam 
t.o.v. de ouders van minderjarige kinderen. 

In een samenleving moet men op een flexibele manier weten om te gaan met 
de noden, de verlangens, de rechten en de plichten van alle leden die deel 
uitmaken van die gemeenschap. Daarom worden bestaande reglementen heel 
vaak aangepast en veranderd. Op een school is dat niet anders. Een school is 
geen dode materie. Een school leeft. Vandaar dat bestaande reglementen heel 
vaak worden aangepast. En dat steeds in het belang van iedereen. 

Een reglement opstellen, en een schoolreglement in het bijzonder, heeft dan 
ook af te rekenen met een aantal praktische moeilijkheden: 
- zo is het vrij moeilijk om vooraf een aantal reglementen op te stellen, zonder 
ze in de praktijk uit te testen.  
- men kan de impact van een reglement t.o.v. de kinderen niet altijd correct 
inschatten. 
- een reglement heeft een bepaalde gewenningstijd nodig, voor het vlot loopt.  
-je kunt niet zomaar om de haverklap wijzigingen doorvoeren op een 

willekeurig tijdstip. 

Mochten er zich in de loop van dit schooljaar wijzigingen voordoen, dan 
brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte en dan kan u het nieuwe onderdeel 
in deze bundel toevoegen. 

Piet Coens,  
Myriam Vercruysse 
Directieteam. 



WELKOM 

Ouders, 
U bent van harte welkom op onze school. 
Dat onderwijs geen dode materie is, bewijst de steeds maar groeiende 
belangstelling voor het onderwijs vanuit elke geleding in onze maatschappij. 
Van het hoogste vlak tot de onderste trede probeert men inzage en inspraak te 
krijgen in de groeiende mogelijkheden, maar ook in de problemen van het 
huidige onderwijs. Nooit eerder werd zoveel over onderwijs geschreven, 
werden zoveel verschillende meningen en opinies verwoord.  

Daarbij komt nog de steeds maar sneller groeiende evolutie in onze 
kennismaatschappij, de wel erg complexe samenlevingsvormen, de opkomst 
van nieuwe technologieën, het verruimen van de leefwereld van de kinderen... 
Dat alles maakt het voor de leerkrachten, maar zeker, voor de leerlingen niet 
gemakkelijker.  Gebruik van nieuwe middelen en de integratie in een steeds 
maar vernieuwende en veranderende samenleving hebben tot gevolg dat nu, 
misschien nog meer dan vroeger, erg gemotiveerde en getalenteerde 
leerkrachten nodig zijn. 

U, ouders, draagt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding van uw kinderen. De school kan de door u meegegeven opvoeding 
verder helpen uitbouwen om uw kinderen als volwaardige mensen naar het 
leven te richten. Het schoolteam zal er dan ook zorg voor dragen dat onze 
school voldoende kansen biedt zodat uw kind er zich ten volle kan ontplooien. 

Bij problemen proberen wij om met een luisterend oor, samen naar een 
mogelijke oplossing te zoeken. Wij, van onze kant, hopen dan ook bijzonder 
goed met u te kunnen samenwerken. 

Kinderen, 
Ook jullie zijn in het bijzonder welkom op onze school.  
Samen met alle leerkrachten en medewerkers willen wij je helpen om je ten 
volle thuis te voelen op onze school.  
Wij wensen je een leerrijk schooljaar vol vriendschap toe. 
Ben je nieuw op onze school, dan willen we je helpen om je ten volle thuis te 
laten voelen. 

Bijlagen: 
- brochure onderwijsregelgeving 
- pedagogisch project 



DEEL 1 - INFORMATIE 

1. CONTACT MET DE SCHOOL 

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Dit zijn onze contactgegevens: 

Directieteam   Myriam Vercruysse              
    myriam.vercruysse@slhd.be 
    Piet Coens                       
    piet.coens@slhd.be 
Secretariaat   Anne Ramboer  
    anne.ramboer@slhd.be 
    
Telefoonnummer  050331543 

Zorgcoördinatoren  Lies Martens 
    lies.martens@slhd.be 
    Lies Debooserie 
    lies.debooserie@slhd.be 
website   www.slhd.be 

Schoolbestuur  Voorzitter Johan Van Gool 
    vzw Sint-Leo Hemelsdaele 
    Potterierei 11 - 8000 Brugge 
    O.N. 0480 633 383 

Scholengemeenschap Sint-Leo Hemelsdaele 
    Coördinerend Directeur Hilde Roose 
    hilde.roose@slhd.be 
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

DE SCHOOL IS OPEN 

DE LESSEN STARTEN EN EINDIGEN OM 

De bel gaat telkens 5 minuten voor de effectieve start van de lessen. 

ER IS (BETALENDE) OPVANG of STUDIE 

VAKANTIES 2017-2018 
HERFSTVAKANTIE: 28 oktober t.e.m. 5 november 
KERSTVAKANTIE: 23 december t.e.m. 7 januari 
KROKUSVAKANTIE: 10 t.e.m. 18 februari 
PAASVAKANTIE: 31 maart t.e.m. 15 april 
ZOMERVAKANTIE: 1 juli t.e.m. 31 augustus 

VRIJE DAGEN en PEDAGOGISCHE WERKDAGEN 
vrijdag 6 oktober 2017: pedagogische werkdag 1 
maandag 12 maart 2018: vrije dag 1 
maandag 30 april 2018: vrije dag 2 
woensdag 9 mei 2018: pedagogische werkdag 2  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u 8u 8u 8u 8u

11u50 11u50 12u15 11u50 11u50

12u50 12u50 12u50 12u50

16u30 16u30 16u30 15u30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u55 8u30 8u30 8u30 8u30

11u40 11u40 11u40 11u40 11u40

13u 13u 13u50 13u

15u45 15u45 15u45 14u55

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

7u30 7u30 7u30 7u30 7u30

8u 8u 8u 8u 8u

16u30 16u30 16u30 15u30

18u30 18u30 18u30 17u30



3. BINNENKOMEN IN DE SCHOOL 
Ouders die hun kinderen begeleiden naar school nemen afscheid aan de 
schoolpoort, bij het begin van de speelplaats op onze ‘keuvelzone’. Enkel de 
ouders van de jongste kleuters (peuterklas) kunnen hun kindje vergezellen tot 
aan de kleuterklas. Na het belteken gaan de leerlingen onder begeleiding van 
de leerkracht naar de klas. Ouders gaan niet mee met de rij. 

4. VERLATEN VAN DE SCHOOL 
Om de drukte aan de poort en in de buurt te vermijden, voorzien we een 
ruime tijdspanne waarin u uw kind kan ophalen. De school voorziet gratis 
opvang (onder toezicht). 
Op ma - di - do van 15u45 tot 16u30 
Op woe van 11u40 tot 12u15 
Op vrij van 14u55 tot 15u30 
Leerlingen van de lagere school worden op de speelplaats opgewacht in de 
keuvelzone. Kleuters kunnen in de klas worden opgehaald. 

5. FIETSERS 
Fietsers komen binnen via de poort in de Sint Jansstraat met de fiets aan de 
hand. De leerlingen stappen dus af aan de poort. De fietsen worden in de 
fietskelder onderaan blok A geplaatst op een toegewezen plaats. Het sluiten 
van de fiets is verplicht. Kleuters hebben een afzonderlijke fietsenbergplaats 
op de speelplaats. Alle fietsers dragen verplicht een fluo-hesje van de school. 

6. VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG / STUDIE 
De school voorziet een fiscaal attest voor de betaalde opvang/studiekaarten. 
De studie is voor de leerlingen vanaf het 1ste leerjaar. De leerlingen werken 
zelfstandig aan hun taken of krijgen een zinvolle taak.  
Na de studie gaan de leerlingen die niet zijn afgehaald naar de opvang.  
De begeleider van de studie  

-houdt toezicht 
-zet de leerlingen op weg bij het maken van hun taken 
-controleert de taken, niet op inhoud, wel op afwerking 

Op vrijdag kan een film worden voorzien of kunnen de kinderen buiten 
spelen bij mooi weer. 
Opvang en studie kosten 0,75 euro per begonnen half uur en worden betaald 
via een beurtenkaart aan de verantwoordelijke. 



7. MIDDAGMAAL 
De kinderen die op school blijven eten, gaan ofwel naar de 
boterhammenrefter of naar de ‘warme’ refter. Daar vormen ze een rij en gaan 
onder begeleiding naar binnen. De kinderen krijgen een gezonde warme 
maaltijd, bereid in eigen keuken. Er is ook telkens een vegetarisch alternatief. 
De kleuters eten in een afzonderlijke refter. 
Elke dag noteert de leerkracht of uw kind(eren) een warme maaltijd of 
broodmaaltijd nemen. U kan dit ook via de schoolagenda meedelen. Kleuters 
die dat wensen kunnen na de middag een dutje doen in het slaapklasje. 

7. AGENDA - HUISTAKEN  
De agenda en het heen-en weerschriftje zijn in de eerste plaats een 
communicatiemiddel. 
De agenda in de lagere school is in de eerste plaats een handig 
werkinstrument voor de leerlingen. De lay-out is per leerjarengroep 
aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen. Waar we in 
het eerste leerjaar starten met een erg gestuurd opvolgen van de leerlingen, 
willen we na het zesde leerjaar bereiken dat de leerlingen vooral zelfstandig 
hun lessen en werk leren plannen. 

agenda kleuterklas 
in de kleuterklas wordt gebruik gemaakt van een heen- en 
weerschriftje 
lagere school 
in de lagere school beschikken we over een agenda met de 
nodige planningsdocumenten

huistaken Huistaken en lessen zijn een vorm van contact tussen 
school en gezin.  
Op deze manier krijgen ouders informatie over de 
leerprogramma’s. Huistaken zijn een aanvullende 
oefenmogelijkheid. Lessen moeten noodzakelijkerwijs thuis 
ingeoefend worden. Ook opdrachten als: 
- documentatie zoeken 
- een leesles voorbereiden 
- een spreekbeurt voorbereiden 
- een taak afwerken 
- ... zijn mogelijke huistaken.  
Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om te 
bepalen welke taak wordt meegegeven. 

 



8. RAPPORTEN 
4 keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. 
- Herfstrapport 
- Kerstrapport 
- Paasrapport 
- Eindrapport 
Niet alleen krijgen de leerlingen punten voor bepaalde vakonderdelen, we 
brengen ook vaardigheden en attitudes in kaart. 
Een muzisch woordje wordt ook voorzien en sociale vaardigheden vormen ook 
een essentieel onderdeel van het rapport. 

9. LO en SCHOOLZWEMMEN 
Elke klas krijgt 2 uur sport per week.  
Het verplichte gympak bestaat uit een wit T-shirt met het logo van de school, 
een turnbroekje en gymschoenen. Dat alles wordt in een gymzak opgeborgen. 
Lichamelijke opvoeding behoort tot het curriculum van de school. Dat 
betekent dat de eindtermen moeten worden gehaald. 
Het schoolzwemmen behoort tot het aanbod binnen de lessen lichamelijke 
opvoeding waarbij ook de eindtermen bepalend zijn. 

Leerplichtige leerlingen die niet kunnen deelnemen aan een turnles/zwemles 
moeten een geldige verantwoording kunnen voorleggen. Het busvervoer en 
het inkomgeld voor het zwembad zit in de maximumfactuur vervat. De school 
staat in voor de meerprijs.  Een sportbroekje en turnschoenen met witte zool 
zijn gewenst. De school bepaalt, naargelang de organisatie het mogelijk maakt, 
waar de niet-zwemmers blijven. Dit kan op school zijn of onder begeleiding 
van een leerkracht in het zwembad. Ook in de kleuterschool wordt aan 
bewegingsopvoeding gedaan. Voor de kleuters is geen turnpak vereist.  



DEEL 2 - SAMENWERKING 

LEERLINGENRAAD 
Ook leerlingen hebben een stem op school. 
Voor de herfstvakantie organiseren we via verkiezingen een leerlingenraad.  
Maandelijks komt die samen onder leiding van een leerkracht of directie om 
eens te luisteren naar de kinderen. 
We luisteren naar hun wensen en kijken of we samen oplossingen kunnen 
vinden mochten er zich problemen voordoen. 
We zien dit vooral als een positief orgaan, waarmee we samen willen werken 
aan het welbevinden van de kinderen op school. 

oudervereniging 
Op onze school is een oudercomité werkzaam. De vereniging is gericht op de 
samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van 
het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.  
Er wordt dit schooljaar een nieuwe ouderwerking georganiseerd die 
vertegenwoordigers zal bevatten van beide basisscholen. 
Van zodra de nieuwe leden bekend zijn, worden die via een brief meegedeeld. 

CLB 

Het CLB 
Centrum voor 

Leerlingen 
Begeleiding 

meer info?: brochure 
onderwijsregelgeving 

punt 2 

CLB Brugge 
Niveau basisonderwijs  
brugge2@clbbrugge.be 
Legeweg 83A 
8200 Sint-Andries 
Tel 050 440 220 
Fax 050 450 791

- Begeleider - psychologe 
Marianne Debuyser 
- Maatsch. werker: 
 Edith Vandromme 
- Verpleger: Helga Verlinde 
- Arts: dr. Heidi Puype
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klassenraad en schoolraad 

commissies 

Beroepscommissie - Bij uitsluiting van een leerling 
Beroepscommissie Basisonderwijs - H. Geeststraat 4 -  8000  Brugge 
Lokaal Overlegplatform - Jo De Potter -  Deskundige  
ondersteuner LOP gelijke onderwijskansen Brugge, Basisonderwijs 
Predikherenrei 46 8000 Brugge  
Commissie Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer 
Lokaal 4M11, Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel 
Commissie Zorgvuldig Bestuur t.a.v. Marleen Broucke 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI Kamer 1C 24 - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel  

de klassenraad De directie en leerkrachten van betrokken leerlingengroep 
vormen samen de klassenraad. In de klassenraad wordt 
overlegd over de toekenning van de getuigschriften , het 
overzitten van leerlingen, de klassenverdeling en 
samenstelling van de leerlingengroepen, 
gedragsmoeilijkheden en mogelijke tuchtmaatregelen.  
De klassenraad kan advies inwinnen bij het CLB om haar 
beslissingen te ondersteunen. 

de schoolraad De schoolraad heeft adviesrecht in verband met 
schoolgebonden materies. De schoolraad bestaat uit een 
aantal ‘verkozen’ leden uit drie verschillende geledingen: 
- de lokale gemeenschap 
- de ouders 
- de leerkrachten 
(ZIE BIJLAGE 2) 
De voorzitter van de schoolraad is: 
Peter De Vocht 

 

 



DEEL 3 - 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 de volle steun van 
jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze 
afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

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

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken 

oudercontact. 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is 
goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in 
de loop van de maand september een klas-info-avond.  
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat 
doen we schriftelijk via de agenda en de maandrapporten.  
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van 
elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het 
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander 
moment. 
Wij 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 telefonisch of ia de klasagenda.  
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je 
kind. 
Wij verwachten dat je zich 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.  
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. 
de evolutie van je kind. 



Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.  
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 
Meer hierover kan je lezen in de brochure onderwijsregeleving.  
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het 
departement onderwijs en aan het CLB.  
Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je ons voor 9 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 : 
Wanneer je kind 10 halve dagen zonder geldige reden afwezig is, dan wordt het 
CLB verwittigd. 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 
meest geschikte aanpak zoeken. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind 
op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft 
bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed 
mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra 
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om 
de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om 
hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 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 huiswerkbegeleidingsdienst 
zoeken, …) 

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

- 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 kunsten, …) 

- 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.  

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

Zorgbeleid 
Wij verwachten dat onze school voor iedereen een gastvrije plaats is waar in 
een open sfeer kan worden gewerkt, gedacht en gesproken: 
- door aandacht te schenken aan de talenten en de mogelijkheden van 
elkeen. 
- door bekommernis en zorg te tonen voor leerlingen en personeelsleden in 
probleemsituaties. 

We willen voor onze kinderen, ons Basisschool Brugge-team en alle 
betrokkenen een warm nest met een groot hart zijn.  
Een warm nest zorgt voor geborgenheid, welbevinden en betrokkenheid…  
Dit zijn voorwaarden om op een positieve manier te leren en te ontwikkelen.  
Voorwaarden tot het doorlopen van een gelukkige schoolloopbaan.  
Daarom bieden we heel wat zorg aan, zo goed als mogelijk op maat van elk 
kind, met respect voor ieders eigenheid.  
Soms is er nood aan HERHALING, een concretere uitleg,… (zorgklas, 
differentiatie in de klas)  
Sommige kinderen gebruiken aangepaste HULPMIDDELEN bij het leren (een 
aangepast huiswerk of toets, een aangepaste leerlijn,…)  
Voor sommige kinderen gaat het leren makkelijk en is er nood aan extra 
UITDAGINGEN (ander werk, differentiatie binnen de klas, zorgplus-
werking,..) 
Sommigen hebben nood aan een extra babbel, een knuffel of een luisterend 
oor voor een EMOTIONEEL probleem (een gesprekje met meester of juf, 
zorgjuf of directeur,…) 



Het hele zorgplan van de school wordt (bij-)gestuurd door een zorgteam. 
Dat zorgteam komt regelmatig samen voor overleg en worden de 
gerealiseerde zorginitiatieven geëvalueerd en bijgestuurd. Deze evaluatie kan 
aan de hand van een enquête, toetsen, bepaalde aspecten van het 
leerlingenvolgsysteem inhouden. Ook nieuwe initiatieven worden besproken. 
Wie realiseert ze? Welke zorginitiatieven worden besproken? Welke 
initiatieven moeten tijdens de volgende periode geëvalueerd worden en hoe 
kan deze evaluatie worden voorbereid? 
Binnen de zorg op onze school gaan we ervan uit dat de klassenleerkracht 
de eerste hulpverstrekker is inzake zorg.  

Het zorgteam bepaalt in samenspraak met de klassenleerkracht wie in 
aanmerking komt voor extra begeleiding en op welke manier. De 
zorginitiatieven worden altijd binnen het zorgteam genomen met 
medeweten van het CLB en de ouders.  

Eventuele doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs gaat altijd in 
samenspraak met de zorgcoördinator, klassenleraar, directie en de CLB 
afgevaardigde. Bij aanbeveling tot overzitten of schoolverandering, wordt 
gevraagd een formulier te ondertekenen om later misverstanden te 
vermijden. Minimaal driemaal per jaar komen zorgleerkracht, klassenleraar, 
directie en afgevaardigde CLB samen om de vorderingen te bespreken.  

2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN -  
zie brochure onderwijregelgeving punt 3 



3. organiseren van leerlingengroepen 

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of een 
leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad 
die beslist in welke leerlingengroep een leerling terechtkomt. 
Leerlingengroepen kunnen op elk moment heringedeeld worden. Bijvoorbeeld 
in de kleuterschool na een instapdatum. Enkel bij de overstap van de 
kleuterschool naar de lagere school en de overstap van de lagere school naar 
het secundair onderwijs hebben de ouders beslissingsrecht. 

4. 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 vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de 
afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school 
de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar 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. 

Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de 
klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school 
mee te werken aan het co-schoolschap.  



5. aanwezigheden 
zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4 

6. één- of meerdaagse schooluitstappen 

Een school die zichzelf wil respecteren en de kinderen realiteitsvol wil 
opvoeden, kan dit niet verwezenlijken binnen de klasmuren. Ervaringsgericht 
werken betekent dat je met de leerlingen buiten de school op ontdekking 
gaat.  Op die manier wordt de leerstof aan de realiteit getoetst, concreet 
benaderd, worden verbanden gelegd,… 
Een leeruitstap is eveneens een ideale gelegenheid om een aantal sociale 
vaardigheden zoals beleefdheid en voornaamheid op straat in realiteit om te 
zetten.  

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen 2 jaarlijks deel aan de 
bosklas. De leerlingen verblijven meerdere dagen op bosklas. Samen op 
bosklas gaan schept een band tussen de leerkrachten en de leerlingen, 
waarvan de vruchten het hele schooljaar worden geplukt. De leerlingen leren 
er naast een vorm van zelfstandigheid ook samenleven met hun klasgenoten.  
Waarden als solidariteit, geduld, eerbied, hulpvaardigheid, 
doorzettingsvermogen,... komen er ruimschoots aan bod. De leerkrachten 
kiezen voor elke bosklas een pedagogisch thema waarin verschillende 
leerdomeinen aan bod komen. De leerlingen gaan er dagelijks op natuur-, 
milieu-, en streekexploratie, vaak onder begeleiding van deskundige gidsen. 
Naderhand worden de opgedane ervaringen verwerkt tijdens de lessen. 

De leerlingen van het 4de leerjaar gaan jaarlijks op plattelandsklas naar de 
Rhille in Woumen. Daar proeven ze van heel wat activiteiten zoals 
paardrijden, natuur- en cultuurexploratie. 

Kleuters gaan o.m. op herfstwandeling, lente-uitstap naar zee, bezoeken een 
dokter, bakker, tandarts, bloemist,...gaan eventueel naar een dierenpark, 
kinderboerderij. De derde kleuterklas waagt af en toe al een stapje in een 
museum. 
In de lagere school gaan de meeste klassen op herfstwandeling. Ook de 
kinderboerderij wordt door een aantal klassen bezocht. Daarnaast staan 
geregeld musea, tentoonstellingen  op het programma. Een stadswandeling is 
geen uitzondering.  



Kinderen in contact brengen met onze cultuur en andere culturen past volledig 
in de huidige trend van de multiculturele samenleving waarin kinderen 
opgroeien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze school de nodige tijd en 
begeleiding investeert om samen met de leerlingen en vaak met aangepaste 
pedagogische begeleiding een aantal waardevolle ervaringen aan te bieden op 
muzisch en cultureel vlak. Alle activiteiten worden via een brief of het heen- en 
weerschriftje aan de ouders meegedeeld. Uiteraard houden wij rekening met 
de maximumfactuur.  

7. getuigschrift basisonderwijs - zie bundel onderwijsregelgeving pt.7 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het 
lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het 
getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt 
uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit 
het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De 
leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding 
dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft 
de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren 
over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de 
evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie 
wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden zijn 0,10 euro 
per kopie. 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in 
aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van 
het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de 
leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, 
zeker een rol spelen. 

Eéndaagse uitstappen De ondertekening van dit schoolreglement geldt als 
toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. 
Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-
muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de 
school te melden.Onomkeerbare kosten die hieraan 
verbonden zijn kunnen op de ouders worden verhaald. (vb 
vervoerskosten, administratiekosten…)

Meerdaagse 
uitstappen

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een 
afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 
vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan 
de extra-muros activiteiten. 

 



Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift 
basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de 
ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het 
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. 
Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

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

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 
De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;  
De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;  
De gegevens uit het LVS; 
Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste 
aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.  
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk 
verslag.  

Beroepsprocedure: 

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. 

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

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

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

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders aangetekend beroep indienen bij de voorzitter 
van het schoolbestuur (Johan Van Gool, voorzitter vzw. Hemelsdaele . St-
Leo, Potterierei 11, 8000 Brugge  



Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke   
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het   
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.Hierbij kunnen   
overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor ene 
gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
in de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. 
 
8. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen 
wegens het niet naleven van de vormvereisten.Het resultaat van het beroep 
wordt uiterlijk op 15 september aangetekend aan de ouders ter kennis 
gebracht. 

8. onderwijs aan huis 

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte 
kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs 
aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De 
ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en 
een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar 
school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 
10 km of minder van de school verblijven. 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden 
per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze 
leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel 
neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De 
school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, 
maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden  



9. Orde- en tuchtmaatregelen - zie ook brochure regelgeving pt. 6 

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop 
stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen 
worden.  
Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging in de agenda, een strafwerk, 
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.Tegen een 
ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg 
met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van 
je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het 
verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er 
een tuchtmaatregel genomen worden.  

Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een 
gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of 
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf,  van 
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een 
tuchtmaatregel nemen. 

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

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 
opeenvolgende schooldagen; een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin 
van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze 
bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie 
aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt 
deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 
preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 
vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met 
vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 
afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 



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

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier 
samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid 
met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.  
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden 
aangetekend uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 
van de school of van het CLB kan je bij een tuchtprocedure niet optreden als 
vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek vindt plaats ten 
vroegste 4 dagen na verzending van de brief.  
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.  
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan 
de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de 
beroepsmogelijkheden. 
 
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te 
schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand 
(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke 
kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school 
niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het 
zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. 
Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve 
uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan 
het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.  

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 
definitieve) uitsluiting  
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na 
de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 
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.  



Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

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

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders 
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie  
(zie punt 1 deel 1).  
De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De 
leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne 
beroepscommissie.  
Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  
De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op 
de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep 
aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders 
aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur  
(Johan Van Gool, voorzitter vzw Hemelsdaele . St-Leo, Potterierei 11, 8000 Brugge) 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 
waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
(Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.) 
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan 
de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In der brief met de uitnodiging 
zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen 
nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. De schoolvakanties schorten die termijn 
van 10 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 5 dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend 
voor alle partijen. 

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



10. Bijdrageregeling 

zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8 

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 
verplichte als niet-verplichte uitgaven. 
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 
enkel richtprijzen. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

VERPLICHTE ACTIVITEITEN / AANBOD

zwembeurt 

schaatsbeurt (bus, toegang, huur) 
uitstappen (volgens aanbod) - o.a. film, 

toneel, sportdag, schoolreis, bos, zee, …

3,5 euro voor 1-2-3de lj   
1,5 euro voor 4-5-6de lj 
4,5 euro 
wordt gefactureerd onder de max. factuur

MAXIMUMFACTUUR kleuter: 45 euro 
lager: 85 euro

NIET VERPLICHT AANBOD

koekendoos-abonnement 
broodmaaltijd 

warme maaltijd kleuter 
warme maaltijd lager 

opvang middag (bij elk middagmaal) 
opvang- en studiekaart 20 beurten 

abonnementen Averbode 
deelname viering eerste communie

3 euro/maand 
0,80 euro voor drank/soep 
3,30 euro 
3,80 euro 
1,20 euro  
15 euro 
volgens aanbod 
15 euro

FISCAAL ATTEST wordt voorzien voor ALLE toezichten

MEERDAAGSE UITSTAPPEN bosklas naar Chevetogne voor 5de en 6de 
leerjaar - richtprijs ongeveer 180 euro, 
plattelandsklas voor 4de lj - richtprijs 160 euro 
 - max. factuur voor meerdaagse uitstappen is 
425 euro voor volledige duur lager onderwijs
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11. Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de 
vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een 
organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement 
ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 
organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke 
ouder op de hoogte. 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 
verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid bij uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit en voor verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit 
werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum met als polisnummer: 
24000347. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De school heeft 
een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 
geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op 
de weg naar– en van de activiteiten. 

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

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

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten 
aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in art.
458 Strafwetboek ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen uit hoofde van hun staat of 
beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze 
bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete 
van € 2,50 tot € 12,50.  
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn 
toevertrouwd. (Inzage in artikel 458 van het Strafwetboek is mogelijk bij de 
directie) 



12. Welzijns- en gezondheidsbeleid WIJZE VAN 
BETALEN

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die op 
tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen 30 dagen na de 
verzending ervan. 
Opvang- en studiekaarten worden cash betaald aan de 
verantwoordelijken. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot 
het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders 
kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. 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 schoolrekening. Zolang die 
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met 
elkaar gemaakt hebben.

BETALINGS- 
MOEILIJKHEDEN?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de 
schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. 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 aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat 
moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op 
het verschuldigde bedrag.(afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte 
kosten worden aangerekend)
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medicatie op school Het gebruik van medicijnen op school moet een uitzondering zijn. 
Eventueel toe te dienen medicatie wordt op school afgegeven;  
inname van medicatie gebeurt onder toezicht van het secretariaat van 
de school en/of directeur.  
Bij afwezigheid kan de klastitularis hierop toezien. 
 
1. Een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen: Dit 
gebeurt enkel met een attest van een dokter, ondertekend door de 
ouders. 
2. Een leerling brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande klacht. 
Dit wordt door de school uitzonderlijk aanvaard. De leerling heeft een 
briefje bij waarin de ouders de medicatie benoemen, de indicatie 
vermelden en de dosis omschrijven. 
In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling. 
Misbruik of verhandelen van medicijnen wordt door de school op 
dezelfde manier aangepakt als gebruik van alcohol, drugs, 
verdovende middelen. 

Mogen wij U ook vragen:    
Uw kinderen niet naar school te sturen indien: 
 - Uw kind koorts heeft. 

 - Uw kind de les niet in normale omstandigheden kan volgen. 
 - Uw kind een besmettelijke aandoening heeft. 
Uw kind niet mee te geven op excursies of schoolreizen als bv. 
buikloop wordt vastgesteld.

ongeval of ziekte Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek 
wordt, worden de ouders verwittigd en gevraagd de leerling op te 
halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan 
een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens. 
De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd. (wordt 
aan de school meegedeeld via de medische fiche) 
Lukt dit niet dan doet de school beroep op een arts uit de buurt. 
In noodgevallen kan de hulpdienst(<100/112) opgeroepen worden. Het 
toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. De school 
beschikt alleen over paracetamol. Heeft een leerling hoge koorts 
(38,5°C of meer) en kan de leerling niet snel worden afgehaald, zal de 
school een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend 
middel toegediend worden. 

Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt 
de school dit met de leerling, ouders, het zorgteam of het MDO.

schoolongevallen Bij een ongeval op weg naar of van school, contacteert U best zo vlug 
mogelijk de directie. Daar krijgt U de nodige formulieren. Na genezing 
gaat U naar het ziekenfonds  waar de uitgavenstaat wordt ingevuld. Op 
dit formulier dient U eveneens het bankrekeningnummer te vermelden 
en eventuele bijkomende kosten die niet door het ziekenfonds worden 
terugbetaald. Als alle documenten in Uw bezit zijn, dient U alles aan de 
directie te bezorgen. U ontvangt dan snel het verschil tussen de 
ziekenfondsuitkering en Uw werkelijke uitgaven op Uw bankrekening.
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persoonlijke 
ongevallenverzekering

Deze waarborg geldt voor: alle schoolactiviteiten, waaronder ook 
uitstappen en studiereizen in België en aangrenzende landen die de 
school organiseert. 
De weg van en naar school. Dit betekent dat de leerlingen altijd de 
veiligste en/of normale weg van huis naar school en omgekeerd 
moeten volgen.

schoolverzekering Met het Interdiocesaan Centrum, polisnummer: R00143/4A dienst 
schoolverzekeringen, heeft de school een contract afgesloten. De 
schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een 
verzekering voor lichamelijke ongevallen. Alleen lichamelijke schade 
komt hier ter sprake. De school betaalt integraal de kosten voor de 
verzekering. 
De leerlingen die op weg van en naar school een ongeval hebben, 
melden dit onmiddellijk bij de directie. Wanneer doktershulp nodig is, 
waarschuwt de directie de ouders. Zijn de ouders niet bereikbaar, 
dan neemt de directie de beslissing.  
De directie, het secretariaat of de leerkracht zorgt voor de nodige 
formulieren voor de aangifte van het ongeval, namelijk: 
- de ongevalsverklaring die door de directie of het secretariaat wordt 
ingevuld. 
- het geneeskundig getuigschrift dat door de behandelende 
geneesheer wordt ingevuld.  
- de uitgavenstaat die door het ziekenfonds en door de ouders wordt 
ingevuld. 
De terugbetaling door het Interdiocesaan Centrum aan de 
rechthebbenden gebeurt bij aanbieding van de bewijsstukken na de 
tussenkomst van het ziekenfonds of een ander 
verzekeringsorganisme. Deze documenten worden door de ouders 
bezorgd aan de directie.  
De schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en 
een verzekering voor lichamelijke ongevallen.  
Burgerlijke aansprakelijkheid. Deze waarborg dekt de ongevallen die 
een leerling veroorzaakt aan derden, wanneer de leerling onder het 
toezicht is van de school. Dit betekent dat ongevallen door de 
leerling veroorzaakt aan derden op weg van en naar school niet 
gedekt zijn. Vandaar het belang van een verzekering:"Familiale 
Burgerlijke Verantwoordelijkheid", wat door de ouders wordt 
afgesloten bij de maatschappij van hun keuze. De school kan niet 
worden verantwoordelijk gesteld voor materiële schade door 
leerlingen aan andere leerlingen veroorzaakt. 

materiële schade Leerlingen die materiële schade berokkenen aan medeleerlingen, we 
denken aan het stuk maken van bril, beschadigen van kledij, fiets, 
schoolgerei,… moeten de medeleerlingen vergoeden en eventueel 
de verzekering "Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid" die door 
de ouders werd afgesloten bij de maatschappij van hun keuze, 
aanschrijven. De school kan geenszins aansprakelijk gesteld worden. 
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ziek? U verwittigt zo vlug mogelijk de directeur of de school. Dit kan 

telefonisch of per mail. Zorg er in de mate van het mogelijke voor 
dat de schriften en de agenda op school zijn. Lessen en taken 
kunnen in samenspraak met de leerkracht worden opgehaald. 
Indien Uw zoon of dochter om medische redenen herhaaldelijk niet 
mag zwemmen of aan de sportlessen kan of mag deelnemen, 
bezorgt u een doktersattest. 

luisjes Gelieve ook de school te waarschuwen indien luisjes worden 
vastgesteld. De klasgenoten van jouw kind krijgen een brief mee naar 
huis, waarin gevraagd wordt aan de ouders om de haren van de 
gezinsleden grondig te controleren en het strookje onderaan de brief 
in te vullen en terug mee te geven in de agenda. Er wordt ook een 
brief van het CLB meegegeven met uitleg en advies over de nat-
kam-methode. Onder toezicht van en/of in samenwerking met het 
CLB en de directie, of zorgleerkracht, of klastitularis,  is er een 
preventieve controle na elke vakantie op maandag.  
Indien er neetjes of luisjes vastgesteld worden, worden de ouders 
hiervan verwittigd, ofwel telefonisch, ofwel schriftelijk (in een 
gesloten briefomslag) 
Indien de besmetting blijft, komt het CLB naar school voor de 
luizencontrole in de klassen en opvolging. Ingeval de problemen 
blijven, wordt een afspraak gemaakt met de ouders, directie en CLB.

drankjes op school Er zijn op school een drietal drankfonteinen voorzien zodat de 
kinderen  hun dorst op een hygiënische manier kunnen lessen. Het 
gebruik daarvan is uiteraard gratis. Leerlingen brengen geen eigen 
drankjes mee naar school. Leerlingen kunnen wel een beker of 
herbruikbare fles meebrengen en die vullen met water. Een 
uitzondering hierop kan een medische reden zijn. (vb. soyadrankjes 
omwille van een allergie…)

verjaardagen/snoep De stelregel is : Geen snoep en/of kauwgom op school.  
Het is best leuk als jarigen hun klasgenootjes met een kleine attentie 
verrassen. Wij willen heel bewust het consumptiegedrag wat binnen 
de perken houden. Daarom dringen wij aan op soberheid.  
Individuele geschenkjes kunnen niet. De leerkracht bezorgt ze terug 
aan de ouders. Mogelijke ideeën als een stuk fruit,een taart of een 
cake voor de klas, een yoghurtje of plat kaasje, een gezonde koek,... 
zijn voorbeelden hoe een verjaardag leuk en lekker kan worden 
gevierd. Sommige ouders willen de klas graag op een geschenk 
trakteren i.p.v. op snoep. Zo kan een boekje voor de klasbibliotheek 
plezier geven aan alle kleuters of leerlingen.  
In de flap van het boekje kan de naam van de schenker worden 
geschreven. 
We willen er ook de nadruk op leggen dat dit zeker geen morele 
verplichting mag worden.
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13. Veiligheid 
Met onderstaande regeling willen we: 
- de veiligheid van de kinderen verhogen en het ongemerkt ‘weglopen’ 

vermijden.  
- meehelpen aan een vlotter en veiliger verkeer aan de schoolpoort. 
- de kinderen op een rustige manier de school laten binnenkomen.  
- het toezicht op de speelplaats overzichtelijker maken. 
- vermijden dat kinderen ‘zonder toezicht’ zomaar in de gangen 

rondlopen. 
- erop toezien dat de lessen tijdig kunnen aanvangen 

AFSPRAKEN 
• Wij zorgen ‘s morgens en ‘s avonds voor een begeleider aan de poort die 

toeziet op de veiligheid van de leerlingen. Op de speelplaats staan twee 
leerkrachten in voor het toezicht.  

• Ouders nemen afscheid aan de poort (in de hal). Kinderen gaan door naar de 
speelplaats. Enkel ouders van kinderen uit de peuterklas kunnen in het begin 
hun kindje begeleiden tot aan de klas. De klassenleerkracht spreekt de 
ouders zelf aan. 

• Wie de leerkracht of de directeur wenst te spreken kan langs de glazen deur 
de school binnenkomen en de leerkracht of directeur opzoeken. Kinderen 
blijven op de speelplaats. Het gesprek eindigt wanneer de bel gaat. Dan 
wordt van de leerkracht verwacht dat hij/zij met de lesopdracht begint. 
Indien nodig maak je een nieuwe afspraak met de leerkracht. U kan altijd via 
de agenda of het heen– en weerschrift van de kleuters een afspraak maken 
met de leerkracht.  

fruit op school Elke voormiddag eten we fruit in de speeltijd. De kinderen brengen 
dit mee van thuis.

rookverbod In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit geldt zowel 
in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied 
van de school. In geval van overtreding wordt een verwittiging 
gegeven. Bij het niet opvolgen hiervan kan de persoon de toegang 
tot de school worden ontzegd. Bij het vaststellen van rookgedrag bij 
leerlingen worden de ouders altijd op de hoogte gebracht en kan 
een schorsing volgen. Bij overtreding door personeelsleden wordt 
het schoolbestuur op de hoogte gebracht. 

koeken op school Kinderen krijgen de kans om in te tekenen op een ‘koekendoos-
abonnement’. Voor een bedrag van 3 euro per maand bieden we de 
kinderen die dat willen, elke ochtend een kwaliteitsvolle koek aan.  Er 
wordt geen terugbetaling voorzien bij afwezigheden, tenzij bij ziekte 
van meer dan 2 weken. De kinderen mogen wel steeds fruit 
meebrengen of een koek in een herbruikbare verpakking. Koekjes in 
een papiertje worden niet meer toegelaten.



• Ouders gaan niet mee met de rij, tenzij na een onderlinge afspraak (vb. 
rolstoelgebruik). 

• Om 8u.30 zijn de lessen begonnen. Dan gaat de poort dicht. Wie te laat komt 
belt aan, aan de voordeur. 

• Ouders of leerlingen betreden nooit de klas indien de leerkracht niet 
aanwezig is. Dit is een vorm van beleefdheid en respect. Indien u vindt dat u 
toch in de klas moet zijn omwille van één of andere reden, dan wacht je tot 
de leerkracht er is of spreek je een andere leerkracht of iemand van het 
personeel aan. 

• Bij het afhalen van de kinderen vragen we dat ouders op de kinderen van de 
lagere school wachten onder het afdak of in de keuvelzone. 

Leerlingen die alleen naar huis gaan 
De algemene schoolafspraak houdt in dat leerlingen op school worden 
afgehaald. Indien leerlingen alleen de school mogen verlaten, moet daarvoor 
de schriftelijke toestemming van de ouders worden gegeven. Dat gebeurt via 
de eerste invulbrief van september. 
Leerlingen die buiten de school wachten en zich niet gedragen kunnen 
worden verplicht om in de inkomhal te wachten. We willen ook voor de 
buitenstaander als een ’voorname’ school naar buiten komen. 

Belangrijk. 
Omwille van de veiligheid mogen leerlingen die niet door de ouders worden 
afgehaald, de school, de studie of opvang niet alleen verlaten zonder een 
woordje van de ouders. Dat kan in de agenda of op een briefje. Vermeld ook 
het uur waarop uw kind de studie of opvang dient te verlaten. 

14. omgangsvormen 
Eerbied voor elkaar 
We verwachten van leerlingen dat ze op een beleefde en respectvolle manier 
met elkaar en met leerkrachten omgaan. Hier wordt in de klas ook aandacht in 
besteed in de lessen rond sociale vaardigheden. 
We verwachten van de leerlingen een correct taalgebruik tegenover elkaar en 
de leerkrachten.  
Pesten kan niet. We werken vooral preventief door de leerlingen vele kansen te 
geven om samen te spelen in de pauzes. Daarvoor werken we met speelkoffers 
en voorzien we heel wat speelmogelijkheden (o.a. beurtrol voor voetbal, 
tafeltennis, …). We werken aan een warme sfeer. Pestgedrag wordt per geval 
bekeken. Ook ouders worden hierin betrokken. De school beschikt over 
methodieken om rond pestgedrag te werken en die, indien nodig, te gebruiken. 



Eerbied voor materiaal 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis 
gebruiken. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te 
gaan met het schoolmateriaal.  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. Dit geldt 
ook voor materialen die behoren tot het kosteloos onderwijs. Materialen die in 
het teken van kosteloos onderwijs ter beschikking staan van de leerling worden 
NIET meegegeven naar huis, tenzij dit voor een (huis)taak noodzakelijk is. Bij 
verlies kunnen ook hier de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal 
aangerekend worden aan de ouders.  

Verloren voorwerpen 
Genaamtekende stukken voorkomen verlies. We vragen dan ook aan de ouders 
om zoveel mogelijk de ‘eigendommen’ van uw kinderen te voorzien van een 
naam. Gebeurt het toch dat een kledingstuk verloren is gegaan, dan kunt  U te 
allen tijde op zoek gaan op de kapstok in de gang. Voor elke vakantie worden 
verloren voorwerpen nog eens extra tentoongesteld. Doe dan ook de moeite 
om verloren gewaande kleding op te sporen. Ook maaltijddozen en 
sportmateriaal moeten duidelijk getekend zijn. Zoniet kunnen de leerkrachten 
hiervoor een opmerking of straf  geven. Tweemaal per jaar worden de niet 
afgehaalde, niet van een naam voorziene 'verloren' spullen aan een 
liefdadigheidsinstelling geschonken.  

Kledij - juwelen 
Het gezond verstand primeert. Leerlingen komen in verzorgde kledij naar 
school. 
We verwachten steeds dat de leerlingen omwille van de veiligheid schoenen 
dragen (of sandalen) die vast zitten aan de voeten. Teenslippers of andere 
strandschoenen die achteraan open zijn, kunnen niet.  
Ook grote juwelen (oorringen) of andere accessoires die tijdens 
bewegingslessen voor problemen kunnen zorgen, hebben we liever niet. 

GSM-gebruik 
Op school hebben de leerlingen geen GSM nodig. Wie naar huis wil bellen kan 

dat op het secretariaat. Wie toch een GSM meebrengt houdt die op eigen risico 
in de boekentas of geeft die in veilige bewaring bij de leerkracht tot de school 

uit is. 
Ook op de speelplaats voor- en na school is geen GSM toegelaten.  
 



16. Revalidatie - logopedie 
Sommige kinderen hebben uitzonderlijk nood aan externe zorg, die de 
competentie van het team te boven gaat. De regelgeving van het departement 
onderwijs biedt een mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen hiervoor een 
beroep te doen op externe hulp tijdens de lestijden. Het zorgteam wil deze 
mogelijkheid benutten, maar duidelijke afspraken maken. 
1. De aanvraag voor externe zorg gaat uit van de ouders. Het zorgteam beslist 
– na overleg met de ouders – over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de 
extra zorg.  
2. Van elk geval wordt – vooraleer de therapie start -  een dossier opgesteld, en 
de procedure nageleefd, zoals beschreven in de omzendbrief van het 
departement onderwijs. 
3. Logopedie: indien de speciale zorg de competenties van de leerkracht 
overstijgt (bv. Uitspraak, taalontwikkelingsproblemen, rekentaal), kan -  na een 
positief advies van het zorgteam- door de ouders een  beroep gedaan worden 
op een logopedist.  
4. Revalidatie /  Kinesie: indien een verslag van het revalidatiecentrum of 
hulpcentrum  – medisch attest inbegrepen – duidelijk aantoont dat het kind 
bijzondere hulp nodig heeft, kan -  na een positief advies van het zorgteam- 
door de ouders een  beroep gedaan worden op revalidatie tijdens de lestijden. 
5. Zowel voor logopedie als voor revalidatie is vereist:  

- een voorafgaande goedkeuring door het zorgteam 
- een regelmatig overleg met het zorgteam  
Er kan enkel externe hulp geboden worden voor de zorgpunten die vooraf 
met het zorgteam zijn afgesproken.  

Tijdstip voor Logo/reva:  
-  Kleuter: mag tijdens de schooltijd. 
- Lager: Maximaal 2 halve lestijden per week, bij voorkeur buiten de schooltijd. 
- Lokalen ter beschikking, ook voor of na de lestijden  
Reva:  
- Kleuter: mag tijdens de schooltijd. Max. 2 lestijden per week. 
- Lager: max. 1 lestijd/week 
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De leden van het schoolbestuur 

Johan Van Gool (voozitter) 
Rik Verbeke (ondervoorzitter) 
Jean-Pierre Andries 
Lieve Mus 
Jan De Busscher 
Ronny Sarazyn 
Kristien Casselman 
Charlotte Misseeuw 
Geert Aelter 
Patrick Deleersnijder 
Kristien Casselman 

De leden van de schoolraad  
OUDERGELEDING  
Wouter Colaert 
Steven Maertens 
Filip Warnier 
Nicola Hamilton 
Sophie Watelle 
Vincent De Baere 
Tine Noë (plaatsvervanger)  
LEERKRACHTEN 

Nathalie Van Everbroeck 
Hilde Brouckmeersch 
Greet Defauw 
Peter De Vocht (voorzitter)  
Karen De Beule (plaatsvervanger) 
LOKALE GEMEENSCHAP 

An Thomas 

Martine Delrue 
Marleen Dierckx 



BIJLAGEN 

De samenstelling van de klassen 

KLEUTERAFDELING 
peuterklas 
1ste kleuter 
2de kleuter: 2 klassen 
3de kleuter 

LAGERE AFDELING 

2 eerste leerjaren 
2 tweede leerjaren 
3 derde leerjaren 
3 vierde leerjaren 
3 vijfde leerjaren 
2 zesde leerjaren 
 
1 leerkracht voor ondersteuning anderstaligen  
1 leerkracht voor zorgplus-werking 
1 leerkracht voor ondersteuning (vooral in 6de leerjaar) 

1 ICT-coördinator 

2 zorgcoördinatoren  



ENGAGEMENTSVERKLARING 
1   Engagement tot intense samenwerking tussen ouders en school: 

We erkennen de ouders als  de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun 
kinderen.  
De ouders erkennen het opvoedend personeel van de school als partners in de opvoeding 
van hun kin(eren). Ze engageren zich de personeelsleden en directie loyaal te steunen in de 
totaliteit van hun opdrachten. 
Wij organiseren regelmatig oudercontact om u te informeren over de evolutie van uw kind. 
De ouders zullen aanwezig zijn op de oudercontacten, die de school organiseert  of waarop 
de school hen uitnodigt. Als U zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de 
aanpak, dan kunt U op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht of met de 
directie.  
Wij verwachten dat de ouders eerst met de school contact opnemen als er zich problemen 
met hun kind voordoen. Wij engageren ons om met U te overleggen over de vragen en 
zorgen t.a.v. uw kind. 
De ouders  nemen regelmatig kennis van de schoolinfo, die via de ouderbrieven (of via 
Gimme) medegedeeld worden. 
De ouders zien wekelijks het heen- en weerschriftje van hun kleuter na.  
De ouders zien  dagelijks de agenda van hun kind na, en paraferen op de betreffende dag.  

2 Engagement tot regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen op school.  
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden 
van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het bekomen van het 
getuigschrift basisonderwijs. 
Daartoe moeten wij de aanwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 
onderwijs en aan het CLB. 
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat U ons 
verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor het begeleiden van de ouders bij 
problematische afwezigheid. U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding.  
Indien uw kind meer dan 30 halve dagen afwezig is zonder geldige reden treedt de overheid 
op, en loopt U het risico uw schooltoelage te verliezen.  

3 Individuele leerlingenbegeleiding 
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van 
uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige 
kinderen hebbeen op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding, 
andere kinderen hebben voortdurende individuele zorg nodig.  
Wij zullen in overleg met de ouders vastleggen hoe – zo nodig – de individuele begeleiding 
van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat U van de school kan 
verwachten, maar ook wat wij van de ouders verwachten.  
Wij verwachten dat de ouders ingaan op onze vraag tot overleg, en de afspraken die we 
samen maken opvolgt en naleeft.  

4  Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
In onze school is de onderwijstaal het Nederlands. Niet alle ouders voeden hun kinderen op 
in het algemeen Nederlands. Dit kan er toe leiden dat hun kind het moeilijk krijgt bij het 
leren.  
Wij als school engageren ons er toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun 
taalontwikkeling, en zo nodig extra zorg aan de taalontwikkeling te besteden.  
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind – ook thuis en ook in 
zijn vrije tijd – te stimuleren bij het leren van het Nederlands.


