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VRIJE BASISSCHOOL - DE PAREL 

 
 

Op ons schoollogo merk je 3 parels op een hellend vlak. 
Deze bollen geven weer dat we als school voortdurend in beweging 

zijn… 
Steeds in beweging op zoek naar eigentijds en vooral kwaliteitsvol 

onderwijs ! 
 

In de kern van het logo zie je een parel, symbool voor elk kind dat onze 

school binnenstapt als een kostbare parel. 
 

Een parel begint met een zandkorrel binnenin een oester. 
Laagje per laagje wordt dit wonderbaarlijke stukje schepping met 

parelmoer bekleed. 
Zo groeit elke parel uit tot een zeldzaam en uniek juweeltje. 

 
Alle parels lijken op elkaar, maar schijn bedriegt… 

Elke parel is net als elk kind uniek. 
 

Op onze school zijn kinderen als parels. 
Ze krijgen de kans hun persoonlijkheid te ontwikkelen en te 

ontplooien. 
 

Wij willen de kinderen begeleiden om niet alleen het schone en het 

goede in zichzelf te ontdekken, maar dit ook te zoeken en te vinden in 
de anderen rondom zich. 

 
Parels ogen nog mooier samen aan een snoer. 

Met alle participanten willen we in verbondenheid samen leven op onze 
school ! 
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Een kind dat leeft met kritiek 

leert afkeuren. 
Een kind dat leeft met vijandigheid 

leert vechten. 
Een kind dat leeft met spot 

leert schuchter zijn. 
Een kind dat leeft met schaamte 

leert zich schuldig voelen. 
Als een kind leeft met verdraagzaamheid 

leert het geduldig zijn. 

Als een kind leeft met aanmoediging 
leert het zelfvertrouwen. 

Als een kind leeft met lof 
leert het waarderen. 

Als een kind leeft met eerlijkheid 
leert het rechtvaardigheid. 

Als een kind leeft met veiligheid 
leert het vertrouwen. 

Als een kind leeft met goedkeuring 
leert het van zichzelf houden. 

Als een kind leeft met aanvaarding en 
vriendschap 

leert het liefde in de wereld vinden. 
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WELKOM 

 
Beste ouders, beste kinderen, 

 
Van harte welkom in onze school... 

Dank voor het vertrouwen dat je in onze schoolgemeenschap stelt. Ik hoop dat 
je je vlug 'thuis' voelt op onze school. 

 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel 

wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen 
deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede 

deel vind je het pedagogisch project van onze school en de 
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je 

het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen 

school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie 
van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het 

einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 
sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 

afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleigind, 
revalidatie en privacy. In het vierde deel vind je de bijlagen. 

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

volledige schoolreglement. 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 je voorgelegd. Alle delen van het 
schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 

 

Ik hoop dat je je kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te 
streven en de afspraken na te leven. Dank hiervoor ! 

 
Nancy  Venneman 

Directie
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DEEL I: INFORMATIE 

 

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

van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatieve in 

dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de 
schoolraad. 
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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: Naam:   Mevrouw Nancy Venneman 
   Telefoon:  09 230 81 51  

   E-mail:  directie@deparelheusden.be 
 

Secretariaat: Naam:  Mevrouw Inge Maes 

   Telefoon:  09 230 81 51 

   GSM:   0470 57 20 57 
   E-mail:  inge.maes@ksdh.be 

 
   Naam:  Mevrouw Veerle Van Laeken 

   Telefoon:  09 230 81 51 
   GSM:   0470 57 20 57 

   E-mail:  secretariaat.veerle@deparelheusden.be 
 

Zorgcoördinator kleuterafdeling:  

Naam: Mevrouw Katrien Bogaert 
Telefoon: 09 230 81 51    

E-mail: katrien.bogaert@deparelheusden.be 
 

Zorgcoördinator 1ste en 2de leerjaar: 
Naam: Mevrouw Lieve Biebaut 

    Telefoon: 09 230 81 51 

    E-mail: lieve.biebaut@ksdh.be 
 

Zorgcoördinator 3de  en 4de leerjaar: 
Naam: Mevrouw Karla Kerckaert 

    Telefoon: 09 230 81 51 
    E-mail: karla.kerckaert@deparelheusden.be 

 
Zorgcoördinator 5de  en 6de leerjaar: 

    Naam: Mevrouw Eva Temmerman 
    Telefoon: 09 230 81 51 

    E-mail: eva.temmerman@deparelheusden.be 
 

ICT-coördinator: Naam: Dhr. Sven Maes 
    Telefoon: 09 230 81 51  

    E-mail: ict@ksdh.be 
 

Preventieadviseur:Naam: Dhr. Frederik Vermeire 
     Email: frederik.vermeire@ksdh.be 
 

Leerkrachtenteam:zie bijlage 3 
 
 

mailto:directie@deparelheusden.be
mailto:inge.maes@ksdh.be
mailto:secretariaat.veerle@deparelheusden.be
mailto:katrien.bogaert@deparelheusden.be
mailto:lieve.biebaut@ksdh.be
mailto:karla.kerckaert@deparelheusden.be
mailto:eva.temmerman@deparelheusden.be
mailto:ict@ksdh.be
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  Schoolstructuur: Adres: Steenvoordestraat 13, 9070 Heusden 
    Telefoon: 09 230 81 51 en GSM: 0470 57 20 57 
 

Adres wijkafdeling: Krekelstraat 18,  

9070 Heusden 
    Telefoon:   09 231 67 51 

    GSM:    0468 48 80 32 
 

  Scholengemeenschap: Naam:  De Meander    
         Coördinerend directeur: Mevr. Caroline De Meyer  

      
  Schoolbestuur: Voorzitter: Mevr. Martine De Wispelaere 

     Adres:  Malpertuussingel 13 
                                              9070 Destelbergen 

     Telefoon:  09 228 50 87 
     E-mail:         martine.de.wispelaere@telenet.be 

 

   Website van de school: De schoolwebsite is bedoeld als bron van 
informatie voor ouders, leerlingen en 

geïnteresseerden. De website wordt regelmatig 
geactualiseerd en aangevuld met foto’s van de 

activiteiten op school. 
De foto’s zijn steeds bedoeld als illustratie. Er 

wordt daarbij steeds vermeden om één enkel kind 
in de kijker te stellen. Indien je niet wil dat je kind 

op om het even welke foto op de website wordt 
opgenomen, dan vermeld je dit op het document 

van de GDPR. 
De schoolwebsite: www.deparelheusden.be 

 
Je vindt ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/vgbdeparel/ 

 

Oudercontact: Naast de georganiseerde oudercontacten zijn de 
directie en de leerkrachten steeds ter beschikking van 

de ouders. Ook voor en na de klasuren (uiteraard niet 
tijdens de lessen) kan er met de klastitularissen contact 

opgenomen worden. Je maakt het voor ons wel 
gemakkelijker als je eerst een afspraak maakt via de 

schoolagenda. 
De data van de oudercontacten vind je terug op de 

schoolkalender of via de link: 
http://www.deparelheusden.be/node/17 

• Infoavond: begin september voor kleuters en lager 
onderwijs 

• Infomoment 3de kleuterklas: in juni  
• Infoavond secundair onderwijs: in 1ste semester 

mailto:martine.de.wispelaere@telenet.be
http://www.deparelheusden.be/
https://www.facebook.com/vgbdeparel/
http://www.deparelheusden.be/node/17
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• Bij conflicten kan je ook steeds terecht bij de 
directie. Zo kan samen gezocht worden naar de 

beste oplossing. 

 
  

2. Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 
 

2.1. Schooluren 

  
Schooluren Steenvoordestraat: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 

Betaalde opvang 
vanaf 

7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 

Gratis opvang vanaf 
(buffer tussen 8.05 

u. en 8.15 u.) 

8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 

De bel gaat om 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 

Einde school VM 11.45 u. 11.45 u. 11.20 u.(!) 11.45 u. 11.45 u. 

De bel gaat om 13.10 u. 13.10 u.  13.10 u. 13.10 u. 

Einde school NM 16.00 u. 15.35 u.(!)  16.00 u. 15.35 u.(!) 

Betaalde opvang 

vanaf 

16.15 u. 15.50 u.(!) 11.35 u. 16.15 u. 15.50 u.(!) 

Opvang tot 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 

 

 
Schooluren Krekelstraat: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

Betaalde opvang op de 
hoofdschool (!) vanaf  

7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 7.00 u. 

Gratis opvang vanaf 8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 8.05 u. 

De bel gaat om 8.20 u. 8.20 u. 8.20 u. 8.20 u. 8.20 u. 

Einde school VM 11.35 u. 11.35 u. 11.10 u. (!) 11.35 u. 11.35 u. 

De bel gaat om 13.10 u. 13.10 u.  13.10 u. 13.10 u. 

Einde school NM 15.45 u. 15.20 u. (!)  15.45 u. 15.20 u.(!) 

Betaalde opvang op 
hoofdschool vanaf 

16.15 u. 15.50 u. (!) 11.35 u. 16.15 u. 15.50 u.(!) 

Opvang tot 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 18.00 u. 

 

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Infano vzw en gaat 

door op de hoofdschool. 
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2.2. Opvang 
Vanaf 1 september 2011 startte de gemeente i.s.m. een externe dienst met 

de organisatie van de opvang op alle scholen in de gemeente. Op die manier 

is de opvang op alle scholen dezelfde. 
Afhankelijk van de schooluren van iedere school, wordt er betalende opvang 

voorzien vanaf 07.00 uur tot een kwartier voor schooltijd en vanaf een 
kwartier na schooltijd tot ten laatste 18.00 uur. 

Ook het middagtoezicht is, voor kinderen die tussen 12 uur en 13 uur op 
school blijven, betalend.  

Indien er geen toezichter op de speelplaats staat, gaan de leerlingen naar de 
opvang in de eetzaal. De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht 

op de speelplaats te zijn. Ouders die gebruik maken van deze opvang, gaan 
akkoord met het huishoudelijk reglement.  

 
Tarieven (per kind/per dag): 

Ochtendopvang 7 uur – 8.05 uur € 0,85 per 

begonnen half uur 

Middagopvang 12 uur – 13 uur € 0,60 per 

middag 

Avondopvang Maandag en    
donderdag 

(16.15 uur – 18 uur) 

€ 0,85 per 
begonnen half uur 

 Dinsdag en vrijdag 

(15.50 uur – 18 uur) 

€ 0,85 per 

begonnen half uur 

Woensdagnamiddag 11.35 uur – 18 uur € 0,85 per 
begonnen half uur 

Laattijdige afhaling na 18 uur € 5 per 
begonnen half uur 

 

De algemene coördinatie gebeurt door de verantwoordelijke van vzw Infano.  
GSM verantwoordelijke Infano: 0487 67 90 94 

Email: tcsterdestelbergen@infano.be 
 

2.3. Vakanties 
De schoolkalender kan geraadpleegd worden op de website van de school 

www.deparelheusden.be of op infolijn onderwijs 
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties 

 
2.4. Vrije dagen en pedagogische studiedagen 

De vrije dagen en de pedagogische studiedagen voor het daaropvolgende 
schooljaar worden jaarlijks schriftelijk meegedeeld aan de ouders rond 15 

juni. 

 
 

mailto:tcsterdestelbergen@infano.be
http://www.deparelheusden.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties
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3. Samenwerking 

3.1. Met de ouders  

Je bent onze partners 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 klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (zie ook 

engagementsverklaring tussen school en ouders). 
Ook bij de leden van ons oudercomité en onze schoolraad kan je steeds 

terecht (De ledenlijst vind je op de schoolwebsite en in bijlage 3). 

 
Oudercomité: Het oudercomité organiseert verschillende activiteiten voor de 

ouders en de kinderen, zowel educatieve als feestactiviteiten. 
Ze helpen de school ook bij het organiseren van allerlei 

activiteiten (feesten, sport, …). Dit is van onschatbare waarde 
voor het goed functioneren van de school en het biedt de 

mogelijkheid tot informele contacten met de leerkrachten. 
Het oudercomité vergadert een viertal keer per jaar. Het 

verslag van de vergaderingen vind je terug op de website van 
de school. De agenda wordt bepaald aan de hand van vragen 

van de ouders en door weerkerende activiteiten. 
We streven ernaar dat alle klassen vertegenwoordigd zijn. We 

zoeken altijd naar nieuwe leden die zich positief willen inzetten 
voor de schoolgemeenschap. Aarzel niet om de directie of 

iemand van het oudercomité te contacteren als je je 

aangesproken voelt om mee te bouwen aan de band tussen 
ouders en school. Je bent altijd meer dan welkom. 

 
Schoolraad: Zoals wettelijk is voorgeschreven is er in onze school een 

schoolraad. Dit is een orgaan met advies- en 
overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van 

ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft 
rechten en plichten inzake informatie en communicatie. 

Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een schoolraad, 
verkozen voor 4 jaar.  

De schoolraad komt 3 maal per schooljaar samen om 
informatie uit te wisselen. 

 
3.2. Met de leerlingen  

Leerlingenraad: 

Verkiezingsprocedure en samenstelling: 
In september mogen alle kinderen uit de lagere school zich kandidaat 

stellen voor de leerlingenraad. 
Elke klas kiest zelf hoe ze deze verkiezing organiseren. Per klas worden 

dan enkele vertegenwoordigers aangesteld. Op deze manier wordt elke 
klas van de lagere school vertegenwoordigd. 
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Ongeveer 1 maal per maand vergadert de leerlingenraad samen met 
de verantwoordelijke leerkracht, dit tijdens een lunchvergadering.  

Meestal wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Het thema wordt 

vooraf aangekondigd zodat de leerlingen al enkele ideeën kunnen 
verzamelen. Tijdens de vergadering wordt er een verslag opgemaakt 

door de leerkracht en door de leerlingen vanaf het 3de leerjaar. 
De vertegenwoordiger brengt op zijn / haar beurt verslag uit naar de 

verschillende klassen. Op die manier wordt iedereen betrokken. 
De vertegenwoordigers zijn tevens aanspreekpunt voor alle leerlingen. 

Op deze manier worden de leerlingen nauwer betrokken bij het 
schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen en 

zich verantwoordelijk voelen. 
Verantwoordelijke leerkracht: Griet Van Eetveldt 

 
3.3. Met externen:  

3.3.1. Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 

 
Contactgegevens 

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor 
onze school is dit  

 
Vrij CLB regio Gent 

Halvemaanstraat 96 

9040 St. Amandsberg/Gent 
09 277 84 00 

basis@vclbgent.be 
 

De CLB-contactpersoon is: Mevr. Noor Geeroms  
De CLB-verpleegkundige is mevr. Cindy Bertens 

De CLB-arts is Dr. Laurence Vandeweghe 
 

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 je kind (zie ook engagementsverklaring 

tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op 

de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt 

het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen 
of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 

rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
 
 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal 

vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de 
openingsuren van de chat op hun website. 
 

mailto:basis@vclbgent.be
http://www.clbchat.be/
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Wanneer en hoe is het CLB bereikbaar?  
- Op elke werkdag van 8u30 tot 16u30 (op maandag tot 17u). Buiten de 

openingsuren kan u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 

 
- De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info 

over de aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.    
 

Het CLB is gesloten: 
- Op zaterdagen en zondagen 

- Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op 
https://www.feestdagen-belgie.be/) 

- Van 11 juli tot en met 15 augustus 
- Tijdens de kerstvakantie van 19 december 2020 tot en met 3 januari 

2021  
- Tijdens de paasvakantie 

 
Wat doet het CLB? 

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en 

ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. 
Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 

- Welbevinden (zich goed voelen thuis en op school) 
- Leren en studeren (wat heeft uw kind nodig om te leren?) 

- School- en studiekeuze (informatie en hulp bij het zoeken) 
- Gezondheid (medisch onderzoek, vaccinaties, gewicht, gehoor, …) 

 
Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit contactpersonen en 

trajectbegeleiders. 
 

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en 
scholen. Hij/zij beluistert uw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk. 

Daarnaast heeft elke school ook een vaste arts en verpleegkundige. Indien 
er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon u voorstellen om samen te 

werken met een trajectbegeleider van het CLB of u toeleiden naar een andere 

hulpverlener. 
  

De trajectbegeleiders bieden u een begeleiding aan op maat en/of een 
diagnostisch traject. Dit kan worden opgenomen door een arts, 

maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige.  
Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de 

school dit vooraf met de leerling en/of de ouders (tenzij bij een vermoeden 
van zorgwekkende verontrusting). Indien dit om één of andere reden niet is 

gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit 
gesprek beslist de handelingsbekwame leerling als er nog verdere gesprekken 

volgen. Indien de leerling niet handelingsbekwaam wordt geacht, beslissen 
de ouders. 

 
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is 

instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB 

https://www.feestdagen-belgie.be/
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werken hierbij nauw samen. Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van 
het CLB, meldt de school dit aan het departement onderwijs. 

De artsen en verpleegkundigen van het CLB verzorgen samen de 

systematische contactmomenten. Ze nemen ook vragen op over 
besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en 

de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke ziekten is verplicht. 
De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van 

het medisch onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet 
moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). 

In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door 
een andere arts en/of verpleegkundige. De resultaten van dit onderzoek 

worden aan het CLB bezorgd.  

Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de 

leerling is ingeschreven in een andere school. 
Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten 

van het kind. 
 

Het CLB-dossier 
Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin wordt de essentie van de 

tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier 
wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de 

deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het 
dossier is mogelijk. Daarvoor kan je je wenden tot het onthaal van het CLB. 

 
Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-

dossier 10 dagen na de start van het schooljaar of 10 dagen na de inschrijving 

bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar 
niets voor te doen.  

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt 
overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk 

verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.  
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte 

begeleiding (systematische contactmomenten en begeleiding van 
leerplichtproblemen), een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag 

M-decreet (indien van toepassing), worden altijd aan het nieuwe CLB 
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Het CLB en de school kunnen informatie over leerlingen uitwisselen indien ze 
relevant is en de handelingsbekwame leerling of ouder hiervoor toestemming 

geeft. Bij het doorgeven en het gebruik van gegevens wordt steeds rekening 
gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

Het CLB-dossier wordt tot ten minste tien jaar na de datum van het laatste 
systematisch contactmoment bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd, 

maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.  
 

Samenwerking met leerling, ouders en scholen 



SCHOOLREGLEMENT – VBS DE PAREL - 

18 

 

Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt de kans op 
een kwaliteitsvolle begeleiding. Indien u vragen heeft over het verloop van 

onze begeleiding, kan u terecht bij de betrokken CLB-medewerker, de 

coördinator of de directie. 
Indien deze stappen toch niet tot een constructieve samenwerking leiden, 

kan u een klacht indienen. De formele klachtenprocedure wordt gestart door 
een schriftelijke klacht (brief of e-mail) te richten aan de directeur. De 

directeur contacteert u binnen de 10 werkdagen.  
Vrij CLB Gent t.a.v. Hugo Van de Veire 

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg 
Hugo.vandeveire@vclbgent.be  

 

3.3.2. Ondersteuningsnetwerk 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk DiverGENT 

(www.divergent.be; basis@divergent.gent; 0476/99 77 34). Als de basiszorg 
en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is kunnen 

scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning 
krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin brengen gewone 

scholen en buitengewone scholen in verbindende samenwerking en vanuit 
een inclusieve visie hun expertise samen. 

Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon 
onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van geïntegreerd 

onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). 

Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de 
ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart 

gebracht. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in 
te zetten op leraar- en teamgerichte ondersteuning. 

 
Voor de regio Gent is dit ‘diverGENT’, een samenwerking met alle partners: 

gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB en 
ouders. 

Het beheerscomité van diverGENT leidt deze organisatie. 
De ondersteuningsvragen worden gericht aan en behandeld door het 

zorgloket. Het zorgloket bepaalt in samenspraak met de betrokken partners 
de aard, frequentie en duur van de ondersteuning. 

De zorgcoördinator van Pius X, Anne Rasschaert, is lid van de stuurgroep van 
diverGENT, die de praktische organisatie aanstuurt. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind kan je terecht bij de CLB-medewerkster van de 
school. 

 
3.4. Nuttige adressen: 

-   Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
    Guimardstraat 1 

    1040 Brussel 
    02 507 08 72 

    klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

mailto:Hugo.vandeveire@vclbgent.be
http://www.divergent.be/
mailto:basis@divergent.gent
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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- Commissie inzake leerlingenrechten 

    Agentschap voor onderwijsdiensten Vlaamse Overheid – AgODi 

    Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
    t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

 H. Consciencegebouw  
    Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel 

    02 553 93 83 
    Comissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 
- Commissie Zorgvuldig Bestuur 

    Vlaamse Overheid 
    Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 
 Commissie zorgvuldig bestuur 

 Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel 
 02 553 65 98 

 zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de 
katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van 

welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke 
dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding 

en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke 

dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders 
van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen 

school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en 
leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders 

die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de 
wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project 

van de katholieke dialoogschool.  
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VISIETEKST DE PAREL 

 

Onze school heeft de naam De Parel.  
 

De parel staat symbool voor elke leerling in de klas. 
 

Deze leerling krijgt de tijd en de kansen om onder de beste 
omstandigheden uit te groeien tot een uniek wonder. 

Onze kinderen zijn uniek. We hebben aandacht voor hun eigen ontplooiing.  
We houden rekening met hun verschillen en realiseren onderwijs op maat van 

elk kind. Zo ook voor leerlingen met leermoeilijkheden, uitdaging op cognitief 
vlak, zorgen op sociaal- emotioneel en/of motorisch vlak …   Met onze brede 

zorg realiseren we kwaliteitsvol onderwijs. 
 

We geven de kinderen de tijd om te groeien.  We streven naar een 
gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor het individuele kind in 

zijn/haar specifieke context. We volgen hun ontwikkeling van vaardigheden, 

attitudes, inzicht en kennis, die ze nodig hebben om te functioneren in onze 
maatschappij. We doen dit handelingsgericht door observatie, analyse, reflectie 

en bijsturing.  We zoeken naar extra hulp en ondersteunende maatregelen 
wanneer nodig. 

 
We geven de kinderen kansen om te groeien. In onze school is het leren en 

leven gericht op de harmonische ontwikkeling : hoofd, hart en ledematen. We 
creëren een krachtige leeromgeving waarbij spelend leren en leren spelen elkaar 

aanvullen. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school bieden we hen 
kansen tot exploreren en experimenteren. We gebruiken actieve werkvormen, 

organiseren klasoverschrijdende activiteiten en werken aan mediawijsheid. 
Smartboards en laptops helpen bij het computationeel denken.  Voor de 

klasthema’s gaan we zoveel mogelijk uit van de leefwereld van het kind, met 
aandacht voor de actualiteit. We werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals 

kritisch en creatief denken, samenwerking en communicatie. 

De gids in dit proces is de leerkracht. Met de hulp van het leerplan ZILL begeleidt 
en ondersteunt hij/zij de kinderen.  

Ook buiten de klas creëren we de kans tot exploratie en zelfontplooiing. We 
hebben een gezellige binnentuin en werken aan de vergroening van de 

speelplaats. We hebben een uitgebreide speelplaatswerking met uitleendienst 
van speelgoed, mogelijkheid tot middagsport, een leesclub en een zangkoor.  

Leerlingenparticipatie realiseren we door een leerlingenraad. Naast aandacht 
voor milieu op school kan er ook inspraak zijn door kinderen over bepaalde zaken 

binnen het schoolbeleid die zij belangrijk vinden. 
 

We zijn een katholieke dialoogschool. We nodigen elkaar uit om in gesprek 
te gaan, ongeacht van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond 

ook. In dit gesprek leren de kinderen om hun eigen identiteit te ontdekken, vorm 
te geven en te verdiepen. Vanuit haar opdracht als katholieke school brengt de 
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school de christelijke stem binnen in deze dialoog. We willen een oefenplaats 
zijn voor een samenleven in een zeer diverse wereld.  

 

Als team bouwen we aan relaties met ouders en andere partners zoals 
centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), externe hulpverleners 

(revalidatiecentra, logopedisten, ondersteuningsnetwerk, …)   Er is een 
constructieve samenwerking met respect voor elkaars expertise. 

Ook partners zoals schoolbestuur, oudercomité en (kerk)gemeenschap 
betrekken we in onze onderwijsvisie. 

 
Op ons schoollogo staan er drie parels op een hellend vlak. Als school en 

team staan we niet stil maar zijn we voortdurend in beweging in ons streven 
naar kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. Omdat we kwaliteitsvol onderwijs 

willen geven, blijft ons team zich bijscholen. 
We evalueren op geregelde basis onze werking en sturen bij waar nodig.  

We bevragen onze ouders, houden kind- en oudercontacten en vragen ook van 
het team een kritische denkhouding. 

 

Onze school vormt samen met de kinderen een mooi en divers 
parelsnoer.  

Met aandacht voor deze verbondenheid helpen we kinderen ook om op zoek te 
gaan naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ in de steeds veranderende 

samenleving. Met respect voor hun uniek zijn en door hen bewust te maken van 
hun sterktes en werkpunten helpen we hen om uit te groeien tot sociale, 

zelfstandige en veerkrachtige mensen.  
Dit is de visie van onze school ‘De Parel’.   
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DEEL III: HET REGLEMENT 
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1. Engagementsverklaring tussen school en ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 

opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit 
engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun van 

de ouders. 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. 
 

 

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 bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je 

kan er kennis maken met de leraar van je 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. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 

schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het 
oudercontact kan aanwezig 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 oudercontactmomenten 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 leraar van je kind. 
 

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 

 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat 

je kind regelmatig en op tijd op school komt. De voldoende aanwezigheid van je 
kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig 
nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school 

heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of 
schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van 

het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen op 
www.schooltoelage.be. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en 
aan het CLB. 

Te laat komen kan niet! We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar 
school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. 

De school begint om 8.20 uur (Krekelstraat) / 8.30 uur (hoofdschool). Kinderen 
die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. 

We verwachten dat je ons voor 08.30 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij 
problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op 

die begeleiding, melden we dit aan de overheid.  
We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en het CLB: vanaf 5 codes 

ongewettigde afwezigheid geeft de school de naam van jouw kind door aan 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 17).  
Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen 

we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op 

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

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de 
directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 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 heeft 
en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om 

redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet 
mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding 
van je kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van 

de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
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We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 
samen maken, opvolgt en naleeft. 

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.  
 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te 
ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder 

verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de 
initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen 

te ondersteunen (taaltraject / taalbad voor kinderen die de onderwijstaal 
onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te 

stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie 
over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen 

ondersteunen. 

 
Dit kan onder meer door:  

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandse jeugdbeweging, 
sportclub, … 

- 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. 

- 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. 
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2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen  

(zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 3) 

 
2.1. Inschrijving 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je 

kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om 
je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van 

tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  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, 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, belist 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. 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk 

akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de 
inschrijving van je kind beëindigd op  

31 augustus van het lopende schooljaar. 
 

2.2. Weigeren 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het 
aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure en op de site 

http://destelbergen.be/inwoner/onderwijs-en-
economie/basisonderwijs/vrije-basisschool-parel. De capaciteit wordt vanaf  

het schooljaar 2018-2019, tot anders bepaald, beperkt tot volgende 
maximumaantallen: 
VGBS De Parel 

Steenvoordestraat 13 
9070 Heusden 

09 230 81 51 
directie@deparelheusden.be 
www.deparelheusden.be 

 

115 met bijkomend een 

maximum van: 
- 23 kleuters per 

geboortejaar voor 
peuterklas en 1ste en 
2de kleuterklas 

- 46 kleuters per 
geboortejaar voor 3de 

kleuterklas 

280 met 

bijkomend 
een 

maximum 
van 46 
kinderen per 

leerjaar 
 

 

VGBS De Parel – wijkschool 

Krekelstraat 18 
9070 Heusden 
09 231 67 51 (tijdens 

schooluren) 
09 230 81 51 

directie@deparelheusden.be 
www.deparelheusden.be 

69 met bijkomend een 

maximum van 23 kleuters 
per geboortejaar voor 
peuterklas en 1ste en 2de 

kleuterklas 

Geen lagere 

afdeling 

 

mailto:directie@deparelheusden.be
http://www.deparelheusden.be/
mailto:directie@deparelheusden.be
http://www.deparelheusden.be/
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Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde 

inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister 

geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het 
inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 

schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes 
blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het 

schooljaar waarop de inschrijving betrekking 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. 
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en 

het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 
in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te 

laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een 

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

 
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. 

 
Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw 
in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in VBS De Parel. 
 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het 
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in 

de school. 

 
2.3. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving 

kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 
 

2.4. Screening niveau onderwijstaal 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs 

instroomt een taalscreening 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. 
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3. Ouderlijk gezag 

3.1. Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor 
kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, 

openheid, begrip en extra aandacht bieden. 
 

3.2. 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. 

 
3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide 
ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier 

waarop beslissingen over  het kind worden genomen. Brieven en 
schoolrekeningen worden aan beide ouders digitaal doorgestuurd.  

 
3.4. Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te 
garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school 

lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders 

hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en 
uitschrijven.  

 
 

4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde 
onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan 
overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je 

kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je 
kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als 

ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan 
welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je 

kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 

De directie, in overleg met de klassenraad, beslist in welke leerlingengroep een 

leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, 
terechtkomt. Bij opsplitsing van klasgroepen beslist de directie over de 

samenstelling van de groepen. Dit gebeurt in functie van een vlotte 
schoolorganisatie en een evenwichtige verdeling. Leerlingengroepen kunnen 

heringedeeld worden. 
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5. Afwezigheden 

(zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 4) 

 
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn 

ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. 
Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde aanwezigheid. Voor 5-jarigen in 

het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen 
aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet 

onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn 

niet onderworpen aan de leerplicht. 
 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als 
aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur 

aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen 
aanwezigheid. 

 
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. 

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.  Kinderen 
die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden 

ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  
 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. 
Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of 

schooltoelage verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk 

van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. 
 

We verwachten dan ook dat je afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons 
meldt, liefst voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op 

tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het 
secretariaat. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig 

geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter 
kunnen verhogen.    

 
5.1. Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het 
kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden : 

 
5.1.1. Wegens ziekte  

-  Is je kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een  

   medisch attest verplicht. 
-  Is je kind minder dan 3 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. 
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-  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. 
 

5.1.2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor 

deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt 
de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel 

document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.  
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak 
woont of van een bloed- en aanverwant; 

- De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, 

islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 

godsdienst) 
 

5.1.3. Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 
definitieve uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke 
of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig 

beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.  
 

5.1.4. 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 (andere dan de 10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben); 
- Trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 

(voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 
- Revalidatie tijdens de lessen (zie punt 17);  

- School-externe interventies; 
- Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming 

gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school 

is van 1 september tot en met 30 juni. 
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5.2. Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school gewettigd zijn, 

zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je 

onmidddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.  
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school 

het CLB.  Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat 
geval uitgenodigd voor een gesprek.  

 
 

6. Onderwijs aan huis 

(zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 5) 

 
Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet 

naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op 
tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 

beiden. 
 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouders een aanvraag indienen bij 
de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische 

ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk 
naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een 

chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist 
nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind 

onderwijs mag krijgen.  

 
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas 

worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd 

of als je kind na een periode van van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 
maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende 

kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te 
krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 

afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 
onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 

Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk 
na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale 

schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische 

vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan 
van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te 

bezorgen.  
 

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind 
op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk 

onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.  
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Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de 

mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor 

het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vevuld zijn, kan de school 
hiermee van start gaan. 

 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week 

onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de 
lessen af te stemmen op de leerlingengroep van je kind.  

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. 
 

De school kan in overleg met de 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. Eén- of meerdaagse schooluitstappen 

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

één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als 
school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-

murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk 

deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.  
Op de infoavond informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit 

schooljaar worden voorzien.  
 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte 
bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je 

kind meegaat op één van deze 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 muros-activiteiten moeten op de school 
aanwezig zijn. 

 
Voor het 5de / 6de leerjaar wordt om de 2 jaar een sneeuwklas georganiseerd. 

Ongeveer een maand voor vertrek is er een infoavond voor de ouders waarop 

het aanbod en de doelstellingen worden toegelicht. 
 

Er is steeds een spaarplan voorzien om de kostprijs te spreiden. 
 

Deze openluchtklassen worden door sommige mutualiteiten gedeeltelijk 
terugbetaald. De ouders dienen hiervoor wel zelf de mutualiteit te contacteren. 
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Vanuit de wetgeving werd vanaf het schooljaar 2020-2021 de maximumfactuur 
voor meerdaagse uitstappen vastgelegd op € 445 per kind voor de volledige 

loopbaan lager onderwijs ingevoerd.  

De school draagt de overige kosten, mede gesteund door het oudercomité. 
Opleg skipas voor gevorderden is niet inbegrepen in de basisprijs. 

 
 

8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

(zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 7) 

 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het 

getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt 
aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde 

leeplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs 
behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet 

werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de 

soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.  
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een 

getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde 
leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met 

die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift 
basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 

getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 

voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin 
het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.  

 
8.1. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over 
zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens 

krijgen. Je kan ook en kopie vragen. 
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de 

beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen 
de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol 

spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het 
schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift 

basisonderwijs. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift 
basisonderwijs ontvangt. Getuigschriften worden uitgedeeld op de laatste 

schooldag van juni . De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor 
het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 

1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.  
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8.2. Beroepsprocedure 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het 

getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure 

wordt hieronder toegelicht. 
Let op: 

- Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle 
dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet 

meegerekend). 
- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of 

zijn afgevaardigde. 
 

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de 

directeur. 
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 

uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv.via e-mail naar 
directie@deparelheusden.be. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak 

bevestigt.  

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag 
na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift 

niet wordt uitgereikt aan je kind.  
Let op : als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt 

aangevraagd, kunnen we niet meer op de vraag ingaan.  
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur 

verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke 
gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende 

brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 
- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat 

geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de 

betwiste beslissing opnieuw opnieuw te overwegen. Je ontvangt per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering.  

4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing 
van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter 

van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief  
Schoolbestuur:   

vzw KSDH 
Mevr. Martine De Wispelaere (voorzitter) 

Malpertuussingel 13 
9070 Destelbergen 

 
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag 

nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De 
aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 

3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

mailto:directie@deparelheusden.be
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poststempel dient als bewijs, zowel voor de verzending als voor de 
ontvangst. 

 

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het 

beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

• Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
• Het beroep is per aangetekende brief verstuurd 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken worden toegevoegd.  
5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen 

die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht 

van de ouders grondig zal onderzoeken. 
6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een 

gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
Tussen 15 augustus en 31 augustus van het lopende schooljaar kan de 

beroepscommissie samenkomen.  Het is enkel mogelijk om een gesprek 
te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 

verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De 

beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het 
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school 

of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van 
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of 

het schoolbestuur. Wanneer er bij de stemming evenveel stemmen voor 

als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het 
beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of 

het getuigschrift basisonderwijs toekennen. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een 

aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou 
ter kennis gebracht. 

 
 

9. Herstel- en sanctioneringsbeleid 

(zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 6) 

 
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 

Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop 
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inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de 
betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke 

oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen 

om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun hout goed te maken. 
Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat 

we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op 
te leggen. 

 
9.1. Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, 
kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende 

maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst 
gedrag te komen. 

 
Een begeleidende maatregel kan zijn: 

- Een gesprek met directie; 
- Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van 

de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust 
komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met 

je kind besproken; 
- Een begeleidingsplan: 

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast 
waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf 

afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De 
afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

 
9.2. Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de 
eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te 

denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

- Een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

- Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
- Een bemiddelingsgesprek; 

- No blame-methode bij een pestproblematiek; 
 

9.3. Ordemaatregelen 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop 

stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen 
worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 

Een ordemaatregel kan zijn: 
- Een verwittiging in de agenda; 

- Een strafwerk; 
- Een specifieke opdracht; 

- Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 
 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
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9.4. Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur 

of zijn afgevaardigde. 
 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig 
verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, 

personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een 
tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op 

een 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 in het kader van de 
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende 

maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of 
een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan 
jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee 

de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan 
onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 

schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren 

het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 

directeur motiveert deze beslissing. 
 

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 feestdagen en 11 juli niet 

meegerekend). 
 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting  wordt 
de volgende procedure gevolgd: 

 
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een 

tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de 
klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 

adviserende stem heeft. 
 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden 
per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
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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 brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf 
dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In 

die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van 
de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing 

de beroepsmogelijkheden. 
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen 

inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt 
de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand 

(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 

schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, 
dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 

uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun 
kind aan de leerplicht voldoet.  

 
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, 

het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 
uitgesloten.  

9.4.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke 

en definitieve) uitsluiting. 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na 

de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn 

leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd 

bekend gemaakt aan de ouders. 
 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd 
om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze 

inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen 

deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen 
dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing 

wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
 

9.5. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens 

alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet 
meegerekend.) 
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Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep 
aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur.  
Schoolbestuur:   

vzw KSDH 
Mevr. Martine De Wispelaere (voorzitter) 

Malpertuussingel 13 
9070 Destelbergen 

 
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde 

dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd 
ontvangen. De aangetekende brief met het bericht van definitieve 

uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. 
De poststempel dient als bewijs, zowel voor de verzending als voor de 

ontvangst. 
 

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie 

het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het 
beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 
• Het beroep is gedateerd en ondertekend; 

• Het beroep is per aangetekende brief verstuurd. 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet 

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken worden toegevoegd.  

 
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen 

die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht 

van de ouders grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve 
uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 

beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.  
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een 

gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden.  

 
Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Het 

gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het 
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beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 
verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties 

schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat de 

schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De 
zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie 

plaatsvinden. 
4. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen 

die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen 
als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden 

aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij de stemming evenveel 
stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, 
ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter 

van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting 

niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel 
van kracht blijft.  
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10. Bijdrageregeling 

( zie infobrochure onderwijs regelgeving punt 8) 

 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 

inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden 
gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren 

of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst 
opgesteld met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld 

om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, 
driewielers, … 

Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, 

gereedschap, katrollen, tandwielen, 
bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken 
en –blaadjes, fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal Computers inclusief internet, TV, 

radio, telefoon, … 

Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, 

(kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, 

klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, 
kinderromans, poëzie, stips, … 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, 
… 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en 

rekenmateriaal, denkspellen, 
materiaal voor socio-emotionele 

ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, gradenboog, geodriehoek, 

tekendriehoek, klok (analoog en 

digitaal), thermometer, weegschaal, 
… 

Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
cassetterecorder, DVD-speler, … 

Muziekinstrumenten Tommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, 
dagindeling, … 

Schrijfgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, 
perselen, … 

Atlas (ET WO 6.11) 
Globe (ET WO 6.2) 
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Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7 & 6.8) 

Kompas (ET WO 6.3) 
Passer (ET WIS 3.5) 

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) 
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 & 1.27) 

 
In bijlage 2 vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 

verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

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

10.1. Maximumfactuur 
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de 
eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs; zoals 

leeruitstappen, zwemmen, … 
- verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, 

maar het onderwijs verlevendigen; 

- diensten die de school aanbiedt zonder verplichting, zoals maaltijden, 
tijdschriften, … . 

 
De dubbele maximumfactuur legt vast hoeveel de scholen aan ouders mogen 

doorrekenen voor zaken die scholen niet gratis moeten aanbieden. 
 

Er zijn twee maximumfacturen: 
- Een scherpe maximumfactuur (per schooljaar) voor extra’s zoals   

leeruitstappen, een museumbezoek, zwemmen, toneel, sportdag,  
… 

- Een maximumfactuur voor alle meerdaagse uitstappen. 
 

Scherpe maximumfactuur: 
Middagmalen, drankjes, opvang en andere niet verplichte artikels zoals 

tijdschriften, behoren niet tot deze maximumfactuur. 

De basisbedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van 
de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. 

 

 Geïndexeerd bedrag vanaf schooljaar 2020-2021 

Kleuters: 45 euro 

  

Lager:  

Per leerjaar 90 euro 
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Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen: 
De andere maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen bedraagt € 445 per 

kind voor het schooljaar 2020-2021 voor de volledige duur van het lager 

onderwijs (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Voor het kleuteronderwijs 
mag hiervoor geen bijdrage gevraagd worden. 

De bedragen van de beide maximumfactuur zijn voor alle scholen dezelfde. 
  

10.2. Wijze van betaling 
Ouders krijgen maandelijks een rekening met de afrekening van de voorbije 

maand via mail. Het is aan te raden om de rekening na te kijken en eventuele 
fouten ten laatste 5 dagen na ontvangst van de factuur te melden aan het 

secretariaat. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt 
betaald. Dat betekent binnen de 10 dagen na verzending. 

Domiciliëring is daarbij de vlotste oplossing voor de ouders en voor de 
schooladministratie. Formulieren voor domiciliëring zijn te verkrijgen op het 

secretariaat.  
De schoolrekening wordt bij voorkeur betaald via domiciliëring, maar kan ook 

contant betaald worden in het secretariaat of per overschrijving. 

 
Bij openstaande schoolrekening(en) wordt er 14 dagen na vervaldatum een 

1ste herinnering digitaal verstuurd en wordt de factuur ook nog eens in 
papieren versie meegegeven via de gezinsoudste. 

1 week na het versturen en meegeven van de 1ste herinnering wordt een 2de 
herinnering meegegeven en digitaal verstuurd. 

Indien de schoolrekening(en) na 1 maand nog steeds niet werd(en) betaald, 
neemt de medewerkster van het secretariaat telefonisch contact op met de 

ouders. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 
6 weken na vervaldatum van de schoolrekening(en) gaan we over tot het 

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. De kost van het 
aangetekend versturen van de herinnering wordt aangerekend aan de 

ouders. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet 
aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

Indien de schoolrekening(en) minstens 2 maanden na vervaldatum nog 
steeds niet zijn voldaan, kunnen drankjes, maaltijden, abonnementen, … 

enkel nog besteld worden mits contante betaling vooraf tot alle openstaande 
facturen betaald zijn. 

 
Indien de schoolrekening(en) nog steeds niet werd(en) betaald 3 maanden 

na vervaldatum, wordt een dwangbevel opgemaakt door de deurwaarder. 
Deurwaarderskosten zijn ten laste van diegene die zijn achterstallige 

facturen nog niet heeft betaald. 
 

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 



SCHOOLREGLEMENT – VBS DE PAREL - 

45 

 

identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 
beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kan 
je contact opnemen met de directie. 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. (zie ook 10.2) 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind 
op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat 

nog te recupereren 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 
schoolfeest / optreden op de placemats of in het programmaboekje. 

 
 

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 informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Bij vrijwilligerswerk 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 vertrouwelijke 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. 

 
Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract 
werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum met polisnummer 4060988182. 

De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
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Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet 

in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 

 

13. Welzijnsbeleid 

13.1. Preventie: 

Onze school respecteert de geldende wetten op het welzijn. Dit zowel voor 

wat de leerlingen betreft als voor het personeel en de vrijwillige 
medewerkers. Het schoolbestuur en de school voeren een actief beleid 

conform de richtlijnen zoals dat in de wetten op het welzijn staat omschreven 
(veiligheid en gezondheid). Frederik Vermeire werd aangesteld als 

preventieadviseur voor de scholengemeenschap. 
Indien er vragen zijn rond het veiligheids- of preventiebeleid kan men steeds 

beroep op hem doen. Hij zal dan in overleg met de directie de nodige stappen 
ondernemen. 

 
13.2. Verkeersveiligheid 

Kinderen die met de fiets naar school komen, hebben recht op de grootst 
mogelijke veiligheid. De ouders zorgen ervoor dat de fietsen zeker 

beantwoorden aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften (bel, remmen, 
lichten, reflectoren, …). 

 

Wie met de fiets naar school komt, stapt af aan het hek en plaatst zijn/haar 
fiets dadelijk in het fietsenrek: 

1ste, 2de en 3de leerjaar: vooraan 
4de, 5de en 6de leerjaar: achteraan bij afdak 

 
De school raadt ten zeerste het gebruik van een fietshelm aan. 

Fietsen op de speelplaats is verboden. Uiteraard zijn er meerdere fietsen en 
we vragen dan ook respect voor mekaars spullen. Maar een ongelukje is 

gauw gebeurd. Dit valt echter niet onder de schoolverzekering. 
 

Voor de veiligheid van onze kinderen, bevelen we volgende richtlijnen aan: 
Het dragen van de gordel – zowel voor de bestuurder als voor de kinderen – 

is wettelijk verplicht en geen overbodige luxe; draag de gordel altijd! 
De straat steken we altijd over ter hoogte van het zebrapad; het is het beste 

voorbeeld voor onze kinderen. 

Begeleiden van de kinderen van en naar de speelplaats van de lagere school 
of van de kleuters: 

➔ parkeren kan altijd op volgende plaatsen om nadien de kinderen te  
voet te begeleiden tot aan de schoolpoort/kleuterspeelplaats: 

- op het dorpsplein; 
- aan de kerk (graag wel parallel te parkeren om niemand te blokkeren); 

- op parking naast gemeentehuis 
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➔ bij het parkeren in de Steenvoordestraat: 
- Neem plaats op de voorziene parkeerplaatsen; 

- Parkeer zeker NIET ter hoogte van het zebrapad en naast de 
bloembakken; 

- Laat de kinderen uitstappen aan de kant van de stoep (tip: kinderslot 
gebruiken aan bestuurderskant!); 

- Het stoppen op de rijweg en laten uitstappen van de kinderen is 
wettelijk NIET toegelaten; 

- Ook het parkeren op de verkeersdrempel is NIET toegelaten. 
 

Voor de fietsers: 

➔  het dragen van een fietshelm is een noodzaak voor de veiligheid van  
onze kinderen; 

➔  de Steenvoordestraat is eenrichtingsverkeer, OOK VOOR FIETSERS!   
     Je moet afstappen vanaf huisnummer 27 en te voet gaan tot aan de 

poort! 
➔  tot slot raden wij ouders uit de omgeving van de school aan om de wagen 

zoveel mogelijk te laten staan en de kinderen te voet of met de fiets te 
begeleiden naar onze school. 

 

13.3. Medicatie en andere medische handelingen 
Je kind wordt ziek op school  

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou  of een 
andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, 

vragen om je kind op te halen.  
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval 

medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers. 
 

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 
In uitzonderlijke gevallen kan je 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. 

Aanvraagformulier voor “toezien op het gebruik van medicatie” kan bekomen 
worden bij de directie of op de website (documenten). Dit formulier wordt 

ingevuld door de ouders, de behandelende arts en de school. Het formulier 

vermeldt om welke medicatie het gaat, hoe vaak en in welke 
omstandigheden de medicatie moet worden toegediend en op welke manier 

dit moet gebeuren. Verder staat aangegeven wat de begin- en einddatum is 
voor het gebruik van de medicatie, hoe de medicatie bewaard dient te 

worden (koel, op kamertemperatuur, …). 
Ouders overhandigen de medicatie zelf aan de leerkracht. Geef geen 

medicijnen mee via je kind. 
 

Andere medische handelingen 
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 
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ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een 
samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele 

Kruis. 

 
13.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan is het belangrijk om eerst en 
vooral de ernst van de situatie correct in te schatten. 

 
➔ De leerling is getroffen door een onschuldig ongemak. 

Indien er sprake is van een onschuldig ongemak, kan de leerling even 
bijkomen in het secretariaat of in het bureel van de directie. 

 
➔ De leerling voelt zich in die mate ziek dat het volgen van de lessen niet 

meer mogelijk is voor de rest van de dag. 

Indien de pijn het kind hindert om de lessen die dag nog te volgen, zal de 
school de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en 

zal hen gevraagd worden het zieke kind op te halen. Wanneer dit niet 
mogelijk is, zal de school de huisarts van het kind om hulp verzoeken. 

Indien ook deze onbereikbaar blijkt, dan wordt de schoolarts of een andere 
arts geraadpleegd. De arts zal dan met de school overleggen welke 

handelingen er verder moeten gesteld worden. 
 

Kinderen met koorts / zieke kinderen blijven thuis! 
 

Bij schoolongevallen worden verzekeringspapieren meegegeven met het 
kind. (zie ook punt 13.6 Verzekering) 

 
13.5. Rookverbod 

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 overtreedt, kunnen we een 

sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het 
rookverbod op onze 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 rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

   
13.6. Verzekering 

“Lien valt op de speelplaats en moet naar de dokter” 
“Klaas springt al te enthousiast over de bok in de turnles en breekt zijn been” 

“Kleuter bekrast flank geparkeerde wagens op straat”  
 

Enkele voorbeelden van schoolongevallen waarmee elke school – en dus ook 

vele ouders -geconfronteerd worden. 
Maar waarvoor is de school nu eigenlijk verzekerd? 

 
Uitgangspunt van de schoolverzekeringen is het gehele schoolleven. 
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Concreet betekent dit dat elke activiteit georganiseerd door de school 
verzekerd is: de lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, zeeklas, 

sneeuwklas, de activiteiten die de school organiseert samen met het 

oudercomité of de ouderraad. 
 

Welke waarborgen heeft de school onderschreven? 
 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Wanneer de school, leerkrachten of leerlingen, tijdens het schoolleven 

schade berokkent aan derden en zij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, 
dan dient zij deze schade ook te vergoeden (art. 1382-1386 van het 

Burgerlijk Wetboek).  
 

Opgelet: deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, maar hier 
valt de weg van en naar de school niet onder! Het schoolleven geldt enkel 

wanneer de leerlingen onder toezicht van de school staan.  
 

De ouders dienen er zich van bewust te zijn dat zij voor de  ongevallen die 

hun kinderen op de openbare weg  veroorzaken zij persoonlijk aansprakelijk 
kunnen gesteld worden. Het afsluiten van een verzekering B.A. privé-leven 

(ook familiale verzekering genoemd)  is dus geen overbodige luxe! Volgens 
artikel 99 van de wet op de landsverzekeringen zal de  verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven van de ouders prioritair zal worden 
aangesproken. 

 
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 

Dit is een bij wet verplichte verzekering die tussenkomt voor slachtoffers van 
brand en/of ontploffing, en dit zonder dat de aansprakelijkheid is bewezen. 

 
Lichamelijke Ongevallen 

Op school gebeuren er nog al wat ongevallen waarvoor de school niet 
aansprakelijk kan gesteld worden. Toch heeft de school ook hiervoor 

bijkomende waarborgen afgesloten. 

De medische kosten ten laste van de ouders bovenop de mutualiteitsbijdrage 
worden vergoed. Daarnaast is er tussenkomst voor tandprothese, overlijden 

en blijvende invaliditeit. 
Deze waarborg is van toepassing zowel tijdens schoolactiviteiten als op de 

schoolweg. 
 

Rechtstbijstand 
Het schoolbestuur heeft voor haar scholen ook een 

rechtsbijstandsverzekering voor de waarborgen extra-contractueel 
burgerlijk verhaal en onvermogen van derden. 

 
Alle waarborgen zijn van toepassing zonder vrijstelling. 

 
Wat te doen bij een schoolongeval? 

- Meld dit ongeval op het secretariaat. 
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- Je zal documenten meekrijgen om in te vullen. 
- Vul alle gegevens op de 1ste bladzijde in. De ommezijde dient ingevuld te 

worden door de eerst behandelende arts. 

- Geef deze pagina zo snel mogelijk terug af aan het secretariaat van de 
school. 

- De laatste bladzijde stuur je samen met je bewijs van onkosten (dokter, 
medicatie, facturen ziekenhuis, …) op naar: 

IC Verzekeringen NV 
Handelsstraat 72 

1040 Brussel 
- Als het dossier verwerkt is, krijg je een mail met het bedrag dat 

teruggestort wordt op je rekening. 
 

13.7 Rijden in opdracht met eigen wagen 
 

Vrijwillig vervoer van leerlingen in de wagen. 
Af en toe doen wij beroep op vrijwillige (groot)ouders die onze leerlingen 

naar allerhande activiteiten in de buurt brengen en halen. 

We hoeven dan geen bus te reserveren en kunnen zo de kostprijs drukken. 
Bron: wegcode.be en veiligverkeer.be 

 
Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een voor hen geschikt 

kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. 
 

Wanneer de kinderen groter zijn dan 1,35 m is een kinderzitje niet meer 
verplicht en moeten ze de veiligheidsgordel dragen. 

http://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-kinderzitjes/ 
 

Kinderen > 1,35 m mogen daarnaast, ongeacht hun leeftijd, voorin zitten op 
voorwaarde dat ze worden vastgeklikt zoals de wet voorschrijft. 

 
Uitzonderingen: 

• Bussen en autocars: 

▪ Kinderen kleiner dan 1,35 m hoeven niet verplicht in een 
kinderzitje. 

▪ Ze moeten de gordel dragen op plaatsen die ermee zijn 
uitgerust. 

• Achterbank te klein: 
▪ Een derde kind kleiner dan 1,35 m moet op de achterbank 

niet in een kinderzitje als er al twee zitjes in gebruik zijn en 
er daardoor onvoldoende plaats is voor een derde zitje. 

▪ Dit kind moet dan wél de gordel dragen. 
▪ Het moet ook minstens 3 jaar zijn. 

• Sporadisch vervoer andermans kinderen: 
Als je af en toe andermans kinderen vervoert over een korte 

afstand en je hebt geen of onvoldoende kinderzitjes, dan gelden de 
volgende regels voor kinderen vanaf 1,35 m: 

http://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-kinderzitjes/
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▪ Kinderen mag je wettelijk gezien zowel voorin als achterin de 
auto vervoeren. 

▪ Je vervoert de kinderen in een voor hen geschikt 

kinderbeveiligingssysteem of ze moeten de gordel dragen. 
 

Verzekering bij occasioneel vervoer van leerlingen. 

Rijden in opdracht met eigen wagen. 

 
Bij rijden in opdracht met eigen wagen, zijn er verschillende aspecten waar 

rekening moet mee gehouden worden: 
 

1. Schade aan derden: 
• Schade aan het aangereden voertuig (wagen én inzittenden): je 

eigen verzekering B.A.-auto is gehouden om zowel schade aan het 
voertuig als de inzittenden te vergoeden. Vermits BA-auto een 

wettelijk verplichte verzekering is, kan er geen andere verzekering 
(vb. BA onderwijsinstellingen) deze aansprakelijkheid overnemen. 

• Schade aan de eigen passagiers: ook dit zijn derden, dus ook hier 

moet de BA-auto tussenkomen. Als er een probleem zou zijn met die 
autoverzekering of een discussie rond aansprakelijkheid kan de 

schoolverzekering wel de kosten van lichamelijke letsels van de 
inzittende leerlingen in eerst instantie vergoeden, maar dit zal dan 

verhaald worden op de aansprakelijke. 
2. Lichamelijke schade aan de bestuurder zelf: 

• Indien het een leerkracht is: aangifte arbeidsongevallen 
departement onderwijs. 

• Indien het een vrijwilliger is: aangifte aan de AO Veiligheidspolis. 
3. Schade aan het eigen voertuig: 

• Aangifte in de polis Omnium Opdrachten, met volgende regels: 
▪ Maximale waarde voertuig: € 35.000,00  

▪ Personenwagen en monovolumewagens 
▪ Minibussen, bestelwagens en aanhangwagens 

▪ Moto’s 

 
Vrijstelling: 

- € 0,00 
o Indien hersteld in erkende garage, zoniet € 250,00. 

o Bij glasbraak, diefstal, natuurkrachten, brand. 
- € 500,00 

o Bij aanrijding tegen vaste hindernis 
o Zonder (gekende) tegenpartij 

o Jonge bestuurder < 23 jaar 
o Voertuig van minder dan 2 jaar oud zonder omnium 

dekking 
o 2de ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar voor 

dezelfde bestuurder. 
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o Indien er een eigen omniumverzekering is die in 
eerste rang tussenkomt, betaalt de verzekering 

Omnium Opdrachten de eigen vrijstelling terug. 

 
Uitsluitingen: 

- De weg van en naar de school wordt niet beschouwd als 
een opdracht en is vandaar uitgesloten. 

- Tijdelijk gehuurde bestelwagens (verhuurkantoren) en 
vrachtwagens kunnen niet verzekerd worden. 

 
4. Wie bepaalt de opdracht? 

Het is aan de directie van de school (of het schoolbestuur) om te 
bepalen welke verplaatsing als “opdracht” beschouwd dient te worden. 

 
 

14. Afspraken en leefregels 

14.1. Gedragsregels 

Bij aanvang van ieder schooljaar worden de gedragsregels met de  leerlingen 
besproken (zie bijlage 1). 

 
14.2. Kleding 

De school vertrekt van de basisopvatting dat alle kinderen in verzorgde kledij 
naar school komen. 

• Zowel slordigheid als het al te gewaagde moet vermeden worden. 

• Ik draag geen rok of kleedje korter dan halverwege het bovenbeen 
en bloesjes die te laag uitgesneden zijn of waarbij de buik niet 

bedekt is.  
• Ik draag geen broek met scheuren erin. 

• Ik draag geen (teen)slippers.  
• Ik mag kleding met spaghettibandjes dragen en een korte short.  

• Ik mag geen hotpants dragen.  
• Nagellak, zichtbare tatoeages en piercings zijn niet toegelaten. 

 
14.3. Milieu op school 

We zijn een MOS-school. MOS staat voor ‘Milieuzorg Op School’. Dat kan je 
zien aan de vlag en de drie logo’s die we reeds behaalden. Een werkgroep 

van leerkrachten en leerlingen staat in voor de bewaking van onze milieuzorg 
(=MOS-raad). 

Wij blijven dan ook inspanningen doen om ons milieu optimaal te 

beschermen en ons afval tot een minimum te herleiden. 
- In de school zijn er drankfonteintjes voorzien. 

- Het schoolbestuur heeft het drankenbeleid in de scholen van onze 
scholengemeenschap aangepast. Deze aanpassing kwam er omwille van 

twee redenen:  
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• De aandacht die de scholengemeenschap wil hebben voor de 
gezonde voeding van de kinderen en daarbij alle 

suikerhoudende dranken wil weren;  

• De aandacht die de scholengemeenschap wil hebben voor het 
milieu en de duurzame ontwikkeling en daarbij afval en 

transport- en exploitatiekosten wil verlagen; 
 

- De brikjes van melk worden verzameld in de PMD-zakken. 
- Afval wordt gesorteerd in het afvalstraatje. 

- Voor de lunch brengen de kinderen hun boterhammen mee in een 
brooddoos (geen papier of aluminiumfolie). 

- Leerlingen worden aangespoord om tijdens de pauzes fruit te eten. In de 
voormiddag is dit verplicht. 

- We kopiëren zoveel mogelijk recto-verso. 
- In samenwerking met de gemeente wordt deelgenomen aan de 

zwerfvuilactie. Op die manier willen we de aandacht vestigen op het 
probleem van zwerfvuil in onze gemeente. 

- In heel wat lessen wordt aandacht besteed aan het milieu. 

- Er wordt geknutseld met recyclagemateriaal. 
- De groene omgeving in onze kleuterafdeling van de Krekelstraat is zeker 

een meerwaarde voor natuurbeleving van onze hoofdschool. 
- Regelmatig gaan onze kinderen op stap met de natuurgids. 

- De sanitaire ruimtes werden milieuvriendelijk ingericht: spaarknoppen op 
de toiletten, gebruik van katoenen handdoeken, gebruik van 100% 

gerecycleerd toiletpapier, een watersparende kraan en een 
zeepdispensers met zeepschuim. Op die manier dragen we bij aan een 

beter milieu en zijn we zuinig met natuurlijke grondstoffen. 
- Brieven aan de ouders worden zo weinig mogelijk in papieren versie 

meegegeven aan ouders, maar worden digitaal verstuurd. 
- Actie diamant: Als MOS-school willen we kinderen, personeel en ouders 

aanzetten om duurzaam om te gaan met schoolmateriaal. Hiermee willen 
we de afvalpreventieboodschap wat kracht bij zetten en het hergebruik 

van vele materialen stimuleren. 

- … 
 

14.4. Middagmaal en tussendoortje 
Voor de maaltijden op school bestaat de volgende keuze: 

• boterhammen meebrengen  
• een volledige warme maaltijd bij voorkeur 1 week vooraf bestellen; 

Een besteld middagmaal kan nog tot 9 uur worden afgezegd door de ouder 
in het secretariaat. In dat geval wordt het ook niet aangerekend (anders 

wel!). 
Het menu hangt ter inzage bij het secretariaat en is ook te vinden op de 

schoolwebsite. 
 

Voor de kleuters is er ’s middags keuze tussen melk, soep of plat water. 
Voor de lagere school is er ’s middags keuze tussen plat water, spuitwater of 

soep. 
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Plat water en spuitwater is gratis ter beschikking. In de toiletzalen kan er 
gedronken worden aan de drinkfontein. 

Zelf drank meebrengen ’s middags is niet toegelaten om reden van 

organisatie, milieu (recyclage) en gewicht van de boekentas. 
 

Snoep en kauwgom is niet toegelaten. 
In de voormiddag is enkel fruit of een boterham toegestaan als 

tussendoortje. In de namiddag is een koek of stuk fruit toegelaten. 
De kleuters en kinderen van de lagere school kunnen op maandelijkse 

bestelling ook (soya)melk als tussendoortje op school bestellen, tegen 
betaling (zie rubriek kosten). 

 
14.5. ICT 

Onze schoolvisie hebben we samengevat in een aantal algemene 
uitgangspunten die aan de basis liggen van onze ICT-werking op onze school. 

 
We zijn ervan overtuigd dat ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk een 

meerwaarde in het leerklimaat en in de leerprestaties van de leerlingen kan 

realiseren. Deze meerwaarde kan zich op diverse vlakken situeren: meer 
motivatie en succeservaringen, variatie in de oefenvormen, extra kansen op 

creativiteit, betere kansen op differentiatie, enz. 
 

Gezien de sterke informatisering van onze maatschappij vinden wij het 
bovendien noodzakelijk dat onze leerlingen leren omgaan met een 

hoogtechnologisch middel zoals de computer. We willen leerlingen die thuis 
niet beschikken over een computer de kans geven om dit op onze school te 

doen. 
 

Onze klemtoon ligt voortdurend op de zinvolheid van de ICT toepassing als 
pedagogisch-didactisch middel. Computergebruik in de klas zien we dus daar 

waar het echt enige meerwaarde kan opleveren. De bedoeling is om les te 
geven MET computers i.p.v. OVER computers. 

 

We organiseren dus geen aparte computerlessen maar proberen ICT als 
geïntegreerd didactisch middel in te zetten. Het belangrijkste dat we 

leerlingen kunnen bijbrengen op ICT-vlak zijn de juiste 
competenties; attitudes en (vooral) inzichten! 

 
Opmerking: cyberpesten 

Pesten is helaas van alle tijden. Via het internet hebben de pestkoppen een 
nieuwe weg gevonden om hun slachtoffers aan te vallen. Als school zullen 

ook wij niet van dit fenomeen gespaard blijven maar toch proberen we het 
risico zoveel mogelijk te beperken. 

 
We laten de leerlingen enkel onder toezicht op de computers werken.  Zo 

worden de computers enkel mits een specifieke opdracht (informatie zoeken, 
taken maken, educatieve spellen spelen…) gebruikt door de leerlingen. 
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Om de kansen op cyberpesten via thuis te beperken kan je deze stappen 
ondernemen: 

- Maak van chatten een echt sociaal gebeuren; zet een computer niet op de 

kamer van jouw kind, maar wel op een publiek toegankelijke plaats. 
- Laat je kind enkel via instant messenger chatten en leer alle chatvrienden 

van jouw kind ook kennen door eens samen met jouw kind te chatten. Bij 
voorkeur zijn de chatvrienden van jouw kind mensen die je in het echte 

leven ook kent. 
- Maak gebruik van het chatlogboek om alle gesprekken in te bewaren. 

  
Heb je vastgesteld dat jouw kind het slachtoffer is van cyberpesten, dan 

werkt de methode van “negeren en het zal wel overgaan” 
niet!  Op http://www.cyberpesten.be/ vind je extra informatie over hoe 

je cyberpesten kan voorkomen of aanpakken. Aarzel zeker ook niet om 
een leerkracht of de ICT-coördinator aan te spreken over het probleem. 

 
14.6. Anti-pestbeleid 

Onze school zet vooral in op een preventieve aanpak. 

Het is niet goed om je als school alleen te richten op het stoppen van 
pestgedrag. 

Het is belangrijk om goede preventieve voorwaarden te scheppen, zodat het 
pesten in aanleg al minder voor zal komen. 

 
Om een goede preventieve uitstraling te creëren is het volgende nodig: 

1 Een goed sociaal milieu, een positief klimaat 
Elk klas en elke leerkracht werkt aan een positieve klassfeer waarbij de 

zorg voor zowel het individu als voor de groep centraal staat. 
We proberen een goed sociaal milieu en een positief klimaat te    

organiseren door: 
* Vanuit het evangelie bijzondere aandacht te besteden aan: het unieke 

van ieder kind, het zorg dragen voor en het respecteren van de 
medemens, het leren vergeven en het dankbaar leren zijn, …. 

*  Het opstellen van klas- en schoolafspraken 

* Het inroosteren van sociale vaardigheden in het uurrooster. In de 
lagere school wordt hierbij o.a. gewerkt met de methode Leefstijl. 

* Het rapport leef- en werkhouding waarbij kinderen mee    
verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leerproces 

*  Het gebruik van actieve werkvormen 
*  Het organiseren van kindcontacten in de lagere school 

* De aanwezigheid van een groene leerkracht (zorgco/graad). De  
groene leerkracht is een vertrouwenspersoon bij wie kinderen terecht 

kunnen als ze behoefte hebben aan een gesprek over persoonlijke 
problemen of schoolproblemen. 

* Het organiseren van feestelijkheden op klasniveau (bv. kerstfeest) en 
schoolniveau (bv. Sinterklaasfeest, optreden, …) 

* Het organiseren van projecten op schoolniveau (bv.    
jeugdboekenweek) 

*  Het mengen van klasgroepen 

http://www.cyberpesten.be/
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*  Partnerlezen in 1-4 / 2-5 / 3-6 
*  Het organiseren van een actieve speelplaatswerking: speelotheek, 

middagsport, leesclub, koor, dans, … 

* De afname van enquête pesten, enquête welbevinden en    
betrokkenheid 

*  …. 
 

2  Openheid 
Pesten moet bespreekbaar zijn. Niet alleen als het voorkomt, maar ook 

tussendoor door middel van kring- en rolgesprekken, beeldmateriaal, 
boeken, toneel, … 

Door er met elkaar over te praten ontstaat erkenning en een gevoel dat 
pesten best bespreekbaar is. De kinderen moeten het gevoel krijgen dat 

ze ergens terecht kunnen als het hen gebeurt, of als ze zien dat het een 
ander gebeurt. Ze moeten weten dat praten geen klikken is. 

 
3  Communicatie binnen het team 

De leerkrachten, zorgcoördinator, de directeur, praten met elkaar over 

pesten. Ze wijzen elkaar op situaties die ze gesignaleerd hebben of hebben 
vernomen via derden (ouders, CLB,…). 

 
4  Communicatie tussen team en ouders 

Ouders kunnen bij het team terecht als ze het gevoel hebben dat hun kind 
gepest wordt. Dit geeft het team de mogelijkheid om het pestgedrag uit 

te zoeken. Hierna kunnen de bevindingen weer met de ouders worden 
besproken. 

 
5 Veroordeling negatief gedrag 

Kinderen moeten weten dat pesten en ander negatief gedrag niet 
geaccepteerd wordt. Als ze merken dat pesten niet geaccepteerd wordt, 

zal hier een preventieve werking van uit gaan. 
 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag 

wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk: 
 

1 Stelling nemen 
Bij melding van een pestsituatie probeert de leerkracht deze situatie zo 

snel mogelijk vast te stellen vanuit observatie. 
 

De leerkracht neemt onvoorwaardelijk stelling in tegen de pester(s). De 
pester(s) moet(en) het gevoel krijgen dat hun gedrag niet geaccepteerd 

wordt en het gepeste kind moet het gevoel krijgen dat hij beschermd wordt 
tegen de pester(s). 

 
In de meeste gevallen is het stelling nemen voldoende om het pesten te 

laten stoppen. 
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2 Het probleem oplossen 
Als pesten is geconstateerd en stelling nemen van de leerkracht geen 

effect heeft, wordt een stappenplan gebruikt. Het stappenplan kent twee 

varianten: 
 • De niet-confronterende variant 

 Indien het pesten onderhuids (dus niet openlijk, geen duidelijke 
bewijzen) plaatsvindt 

 De volgende stappen worden genomen: 
1. In een algemene les wordt een probleem dat zich richt op 

sociale omgangsproblematiek door de leerkracht centraal     
gesteld. 

2. Het onderwerp wordt gerelateerd aan eigen (vroegere of 
recente) ervaringen van kinderen. 

vb : Hoe voel je jezelf als je niet mag meespelen. 
3. De “omgangsregels” zoals ze op school en in de klas gelden, 

worden nog een keer besproken.  
vb: praten over wat en kan en wat niet kan op onze 

school,wat tolereren we niet. 

 
• De confronterende variant 

Als een kind duidelijk zichtbaar gepest wordt, neemt de leerkracht, 
de zorgcoördinator, de directeur, het CLB, stelling. 

 
Binnen de confronterende methode worden 6 stappen genomen: 

* Informatie inwinnen 
* Gesprek met het slachtoffer 

* Ouders slachtoffer inlichten 
* Gesprek met de groep 

* Hulp aan het slachtoffer 
* Hulp aan de pester en gesprek met de ouders 

 
Mocht er in uiterste geval nog geen gedragsverandering plaatsvinden, 

dan kan het kind: 

-  in overleg met de ouders doorverwezen worden naar een externe  
sociale vaardigheidstraining. 

- uit de klas worden geïsoleerd tijdens een leuke activiteit en een  
andere opdracht krijgen. 

-  een orde- of tuchtmaatregel krijgen (zie schoolreglement 9.Herstel- en 
sanctioneringsbeleid) 

 
Cyberpesten (zie ook 14.5 ICT) 

Nieuwe media hebben zeker hun waarde, maar kunnen ook negatief gebruikt 
worden.  

De school beperkt het risico op cyberpesten door de leerlingen onder toezicht 
op de computers te laten werken. Zo staat de klascomputer steeds met het 

beeldscherm naar de klas gericht en worden de computers enkel mits een 
specifieke opdracht (informatie opzoeken, taken maken, educatieve spellen 

spelen, …) gebruikt door leerlingen. 
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Het gebruik van gsm’s is op onze school verboden. Op school proberen we 
verder de sociale netwerksites te blokkeren. 

We durven van de ouders te vragen om thuis zelf controle te houden over 

het gsm- en internetgebruik van hun zoon of dochter. Beledigingen via 
internet of gsm, roddels te verspreiden, …zijn niet toegelaten. 

Wanneer ouders/ kinderen toch naar school komen en melding geven van 
cyberpesten (wat dan eerder thuis gebeurt, maar wel met kinderen van de 

school) vragen wij steeds om bewijsmateriaal mee te nemen (het smsje 
bewaren, een screenprint van het computerscherm, …) Wij willen dit als 

school niet negeren en hiermee aan de slag gaan. 
De school verwacht dat de ouder positief en constructief meewerkt bij een 

eventueel probleem van cyberpesten. 
 

14.7. Eerbied voor materiaal 
De kinderen mogen alle schriften en andere materialen gebruiken zowel op 

school als thuis. 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.  

 
Schrijfmateriaal individueel per kind: 

- Jaarlijks: Jaarlijks krijgt elk kind 1 grijs potlood, 1 gom, 1 meetlat, de 
nodige balpennen en 1 lijmstift voor het gebruik in de klas. 

- In het 1ste en 3de leerjaar krijgt elk kind een pen (merk Schneider) met 
vullingen. 

Vullingen voor deze vulpen worden in de klas gratis aangeboden. Deze 
pen verhuist mee naar de volgende klas(sen). Kinderen die de pen stuk 

maken of verliezen, brengen zelf een vervangpen mee. Aankopen via de 
school kan ook (kostprijs € 7,50). 

- In het 5de en 6de leerjaar krijgt elk kind een geo-driehoek. 
Wie de geo-driehoek verliest of stuk maakt, koopt zelf een nieuwe geo-

driehoek aan. 

- In de klas krijgt elk kind een schaar in bruikleen. Wie ze verliest of stuk 
maakt, betaalt € 3,50 voor de aankoop van een nieuwe schaar voor de 

school. 
 

Wie dit schrijfmateriaal toch verliest, brengt zelf het ontbrekende materiaal 
mee van thuis. 

 
Wij willen nogmaals benadrukken dat de kinderen voor thuis en voor de 

studie zelf schrijfgerei moeten hebben. Alle materialen blijven immers in de 
klas!  

Ook een boekentas, mappen en fluostiften worden niet voorzien door de 
school. 

Kinderen mogen eigen stiften en kleurtjes meebrengen, maar dit is uiteraard 
niet verplicht. 
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14.8. Bewegingsopvoeding 
We vinden “beweging” heel belangrijk. Daarom zetten we ons in om je kind 

extra bewegingskansen te geven. Wij doen ons best extra-sportkansen te 

bieden. Moedig je kind dan ook aan om deel te nemen. 
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. 

Alleen een geldige reden en/of een doktersattest kan je kind ontslaan van de 
gym- of zwemles. 

 
Bewegend leren 

Het leren wordt zoveel mogelijk ondersteund door motorische activiteiten in 
de klas. 

In de klas voorziet de leerkracht ook regelmatig een 
bewegingstussendoortje. 

 
Leren bewegen 

- Gymen 
Naast de verplichte wekelijkse lessen bewegingsopvoeding organiseren we 

voor de kinderen van de lagere school, om de veertien dagen, een 

zwembeurt. Deze lessen worden gecoördineerd door een regent(es) 
lichamelijke opvoeding. 

Ook voor de kleuters voorzien we per week twee uurtjes beweging onder 
leiding van een regent(es) lichamelijke opvoeding. 

Voor de gymlessen dragen de leerlingen een gymuniform: een groene 
katoenen T-shirt, een blauwe sportshort en gympantoffels of 

sportschoenen. Dit gymuniform mag op school blijven als het in een 
stoffen opbergzak zit. 

De school biedt gymuniformen te koop aan. Gelieve alle gymkledij te 
naamtekenen. 

Geen specifieke kledij nodig voor kleuters, maar zorg voor gemakkelijke, 
sportieve kledij a.u.b. 

 
- Zwemmen 

Om de veertien dagen vinden zwemlessen plaats in het zwembad van het 

college te Melle. In de week dat de leerlingen niet gaan zwemmen, is er 
een extra gym-uur voorzien. 

De uren en dagen van het zwemmen worden meegedeeld bij de start van 
het schooljaar en via de agenda. 

Als een kind meermaals niet deelneemt aan de zwemlessen is een medisch 
attest vereist. 

De gymleerkracht verwacht dat iedereen in een sportief, degelijk badpak 
of zwembroek de zwemlessen bijwoont. 

Bikini’s met spaghettibandjes en zwemrokjes voor de meisjes zijn niet 
toegelaten. 

Shorten voor jongens zijn niet toegelaten. 
Gelieve de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op de dagen van het 

zwemmen gemakkelijke kleren aan te doen. Dus: geen broekkousen, 
kleedjes met veel knopen en dergelijke … . 
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Wij moedigen ouders en/of grootouders van het 1ste en 2de leerjaar aan 
om mee te gaan als begeleider bij het zwemmen. Het verlicht de taak van 

de gymleerkracht en maakt het gemakkelijker voor de kinderen om te 

leren zwemmen. De inkom wordt betaald door het gemeentebestuur 
(sociaal voordeel). 

De leerlingen uit het 3de leerjaar krijgen gratis zwemmen en busvervoer. 
De andere leerlingen betalen € 3 (bedrag schooljaar 2020-2021) per beurt 

voor het busvervoer, via de maandelijkse rekening. 
 

- Sportdag 
Eén keer per jaar is er een sportdag voor de hele school. 

 
- Middagsport 

Drie maal per week wordt er door de gymleerkracht middagsport 
georganiseerd vanaf 11.45 uur tot 12.15 uur. 

 
- Actieve speelplaats 

De speelplaatsen zijn speciaal uitgerust om onze kinderen extra kansen 

tot beweging te geven: voetbalplein, octopus, basketring, klimtoren, …  
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen spelen met een rijk aanbod 

van materialen uit de speel-o-theek. 
 

- MOEV 
In samenwerking met MOEV (Motivatie, Ondersteuning, Expertise, 

Vernieuwing/ Vitaliteit/Vlaanderen) krijgen onze kinderen veelvuldige 
kansen om zich ook op sportief vlak te ontplooien: onze school neemt deel 

aan diverse sportmanifestaties (MOEV). 
Wij stimuleren aansluiting bij plaatselijke sportclubs. 

 
14.9. Huistaken 

Huiswerk maken volgens de ABC-methode (zie link: 
https://www.youtube.com/watch?v=7cf7R6p-Ke0 op de huiswerksite) 

 

Hoeveelheid huiswerk en les: Leerlijn in duur en hoeveelheid: zie    
onderstaand schema 

duur 
huiswerk 

+les 

Maan-
dag 

Dins-
dag 

Woens-
dag 

Donder-
dag 

Vrij- 
dag 

1ste   
10 min 

huiswerk huiswerk leesopdracht 
tot de 
Paasvakantie 

huiswerk Vrije 
leesopdracht 

2de   

20 min 

huiswerk huiswerk  huiswerk  

Les ter inoefening voor een WO-thema-test gespreid over 
verschillende dagen 

3de   

30 min 

huiswerk huiswerk  huiswerk  

Les ter inoefening voor een WO-thema-test of godsdienst-
test, per dag afgebakend door de lkr 

4de   huiswerk huiswerk huiswerk huiswerk planning 

https://www.youtube.com/watch?v=7cf7R6p-Ke0
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40 min Les ter inoefening voor een WO-thema-test of godsdienst-

test  

5de   

50 min 

huiswerk huiswerk huiswerk huiswerk planning 

Les ter inoefening voor een WO-thema-test of godsdienst-

test of Frans 

6de   

60 min 

huiswerk huiswerk huiswerk huiswerk planning 

Les ter inoefening voor een WO-thema-test of godsdienst-

test of Frans 

 
Agendagebruik: leerlijn in noteren en plannen 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1ste   tot november: leerkracht schrijft dagelijks agenda 
vanaf november: leerling schrijft dagelijks zelf agenda met gebruik 

van picto’s 

2de   Leerling schrijft dagelijks zelf de agenda, leerkracht bepaalt per dag 
wat afgebakend wordt geleerd voor een toets 

3de   Leerling schrijft dagelijks zelf de agenda, leerkracht bepaalt per dag 
wat afgebakend wordt geleerd voor een toets 

4de   Leerling schrijft op vrijdag de agenda voor de week die komt en 

leert taken en lessen zelf te plannen, gestuurd door de 
klasleerkracht 

5de   Leerling schrijft op vrijdag de agenda voor de week die komt en 
leert taken en lessen zelf te plannen, soms gestuurd soms niet 

gestuurd door de klasleerkracht, in de week zelf kunnen 

aanvullingen komen. 

6de   Leerling schrijft dagelijks zelf de agenda voor taken, lessen worden 

op voorhand ingepland. Leerling plant zelf het instuderen van een 
toets. 

 
Leerlijn in leren leren: 

Voor leerlingen die nood hebben aan verlengde instructie bij het maken van 
taken zijn er instructiefilmpjes op de huiswerksite.  

Ook rond leren leren vinden de leerlingen en ouders filmpjes op de 
huiswerksite 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1ste   De leerling oefent per aangegeven dag het lezen of de 

rekenkaartjes 

2de   Via een stappenplan (huiswerksite) oefent de leerling gedurende 

een week afgebakende leshoeveelheden op de gemaakte 
werkblaadjes, dagelijks wordt via een korte quiz of steekproef 

nagegaan of het leren lukt tot aan de toets.  

3de   Via een stappenplan (huiswerksite) oefent de leerling gedurende 
een week afgebakende leshoeveelheden op de gemaakte 

werkblaadjes, dagelijks wordt via een korte quiz of steekproef 
nagegaan of het leren lukt tot aan de toets. Zelf een toetsje 
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opmaken wordt geïntroduceerd ter ondersteuning in het leren 

leren. 

4de   Via een opgemaakte ‘toetsfiche’ oefent de leerling gedurende een 

week de leerstof. Als er geen ‘toetsfiche’ is oefent de leerling 
gedurende een week afgebakende leshoeveelheden op de 

gemaakte werkblaadjes of werkboek. Woordkaartjes, zelf een 
toetsje opmaken, spinschema’s worden als samenvattingsschema 

geïntroduceerd ter ondersteuning in het leren leren. 

5de   Via een opgemaakte ‘toetsfiche’ oefent de leerling gedurende een 
week de leerstof. Als er geen ‘toetsfiche’ is oefent de leerling 

gedurende een week afgebakende leshoeveelheden op de 
gemaakte werkblaadjes of werkboek. Woordkaartjes, 

spinschema’s, lineaire schema’s worden als samenvattingsschema 
gestimuleerd ter ondersteuning in het leren leren. 

6de   Leerlingen leren zelf een ‘toetsfiche’ te maken ter ondersteuning 

in het leren leren. Woordkaartjes, spinschema’s, lineaire schema’s 
worden als samenvattingsschema aangeleerd om zelf te maken ter 

ondersteuning in het leren leren. 

 
Gedifferentieerd huiswerkbeleid: 

Wat als de huistaken NIET zelfstandig kunnen gemaakt worden? 
Als een huistaak niet kan worden gemaakt omdat deze te moeilijk is en niet 

wordt begrepen dan noteert de leerling een “?” in de agenda bij deze taak. 
Het kan ook zijn dat de leerling zich niet goed voelde of dat er iets 

tussenkwam waardoor de taken ook niet konden worden gemaakt.  
In beide gevallen deelt een ouder dit mee via de agenda.  

 
Wat als de lessen NIET zelfstandig kunnen gestudeerd worden? 

Lessen studeren is een groeiproces. Als de leerling moeilijk aan de slag kan 

met de tips, zoeken we een andere manier om de leerstof onder de knie te 
krijgen. 

 
Wat als de leerling meer dan de voorziene tijd per leerjaar nodig heeft voor 

huistaken/lessen per avond? 
Als dit een paar keer gebeurt, dan is dit niet zo erg. Als dit systematisch 

gebeurt, dan worden de taken aangepast in volume of moeilijkheid. 
 

Wat als de leerling veel minder dan de voorziene tijd per leerjaar nodig heeft 
voor huistaken/lessen per avond? 

Als dit een paar keer zo is, dan is dit niet zo erg. Het is echter belangrijk dat 
de leerling een werkhouding aanleert. Als dit dus systematisch zo is, worden 

er aangepaste taken met meer uitdaging of verdieping aangeboden. 
Het kan ook zijn dat de leerling de huistaken wel correct uitvoert maar te 

weinig aandacht besteed aan de lessen. Ook dan bekijken we hoe dit beter 

kan. 
 

Wat als de leerling sytematisch huistaken vergeet te maken? 
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Iedereen kan iets vergeten. Als dit echter regelmatig gebeurt, dan bekijken 
we hoe dit probleem kan opgelost worden.  

°  We zoeken de reden. Worden de nodige spullen vergeten? Is er ‘s   

avonds te weinig tijd? Is er meer structuur nodig? 
° We  zoeken een oplossing. Misschien moet de leerling de schooltas  

klaarmaken met een klasgenoot? Indien dit geen oplossing brengt,        
controleert de leerkracht de schooltas. De leerling krijgt tips om  

systematisch te werken. 
Sowieso worden alle vergeten taken ingehaald in de speeltijd. Er kan een 

supplementaire taak worden gegeven en dit kan vermeld worden op het 
rapport. 

 
14.10. Agenda 

De leerlingen noteren hun taken en eventuele mededelingen in hun 
schoolagenda. Er wordt van hen verwacht dat ze de taken ordelijk en netjes 

afwerken. Je doet er goed aan de schoolagenda regelmatig te controleren. 
Plaats er ook minstens één keer per week je handtekening in. 

Na de klasuren zijn de klaslokalen gesloten. Als je kind zijn taak niet kan 

maken omdat het zijn boeken of schriften vergeten heeft, dan vermeld je dat 
in de agenda. 

Het is erg handig als je de agenda gebruikt als communicatiemiddel met de 
leerkracht. Zo kan je opmerkingen maken, vragen stellen e.d. De 

kleuterklassen hebben een heen- en weer-boekje of meegeefmapje i.p.v. een 
agenda. 

 
14.11. Rapporteren over je kind 

Het rapport geeft je een beeld van de vorderingen van je kind. Wij rekenen 
erop dat je het rapport aandachtig doorneemt. Een positieve aanmoediging 

is de beste stimulans voor je kind om het de volgende keer even goed of 
indien nodig, beter te doen. Wie naar aanleiding van het rapport meer 

informatie wenst in verband met de leer- en leefhouding van zijn kind, kan 
steeds contact opnemen met de klastitularis. In het eerste leerjaar is er geen 

rapport met cijfers tot in februari (Zie ook rubriek 15. Leerlingenevaluatie’). 

 
14.12. Verjaardag 

De verjaardag van een kleuter of leerling wordt op school gevierd. Die dag 
zal de leerkracht het kind speciale aandacht geven volgens de gewoonten 

van de klas (een kroon, een lied, een spelletje, …). 
 

Daarnaast mag de jarige ook voor een traktatie zorgen. Dit is geen 
verplichting! 

Bij een verjaardag wordt gevraagd om geen snoep of geschenkjes mee te 
brengen. Er zijn genoeg alternatieven: fruit, cake, … 

 
Cadeautjes allerhande kunnen eventueel op individuele verjaardagspartijtjes 

thuis uitgedeeld worden, maar niet op school. Uitnodigingen voor zulke 
feestjes worden discreet uitgedeeld of persoonlijk bezorgd. Vaak vallen heel 

wat kinderen uit de boot omdat ze zelf geen feestje geven of omdat het 
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aantal plaatsen beperkt is. Dit is een persoonlijke keuze van de ouders. Wij 
willen dit respecteren. Wij vragen enkel begrip voor de gevoelens van de 

kinderen die niet worden uitgenodigd. 

 
 

15. Leerlingenevaluatie 

Met de evaluatie wordt nagegaan in welke mate de leerlingen de vooropgestelde 
doelstellingen hebben bereikt. 

 

Wat de leerlingen moeten kennen ligt vast in de leerplannen, een uitgewerkt 
dossier van het Katholiek Onderwijs dat ter inzage ligt in het secretariaat. Deze 

leerplannen zijn eveneens aangepast aan de eindtermen. 
 

Naargelang het doel van de evaluatie spreekt men van productevaluatie en 
procesevaluatie enerzijds en summatieve en formatieve evaluatie anderzijds. 

 
Productevaluatie – procesevaluatie 

Productevaluatie: enkel het resultaat van het leerproces wordt geëvalueerd. De 
meeste toetsen zijn de evaluatie van een product. Dit product evalueren we met 

een cijfer.(harde evaluatie) 
 

Procesevaluatie daarentegen verwijst naar het systematisch inwinnen van 
informatie over het verloop van het leerproces. Hierbij gaat het dus niet alleen 

om het uiteindelijke resultaat van dit leerproces, maar wordt vooral gekeken 

naar de manier waarop de doelstellingen werden nagestreefd en gerealiseerd. 
Dit proces wordt door een zachte evaluatie beoordeeld (=mondelinge 

beoordeling, vooral gericht op het proces en attitudes) 
 

Summatieve en formatieve evaluatie 
Formatieve evaluatie is een doorlopend proces van informatie verzamelen over 

de leerresultaten en dienen om het leerproces in de gewenste richting te sturen. 
Summatieve evaluatie is evaluatie die plaatsvindt aan het einde van het 

leerproces. 
 

Een positief en veilig leer- en evaluatieklimaat in de klas creëren. 
Kinderen moeten zich veilig voelen. Fouten maken mag en de kinderen moeten 

ervaren dat je uit fouten veel kan leren. 
 

De evaluatie is gericht op begeleiding. 

Een goede evaluatie staat ten dienste van het leren. Dit wil zeggen dat evaluatie 
gepaard gaat met gerichte feedback, zowel over de prestatie als het leerproces 

van het kind, en aanleiding geeft om te sleutelen aan het leerproces. 
 

De evaluatievormen zijn gevarieerd. 
De algemene betrouwbaarheid van de evaluatiepraktijk wordt groter als de 

leraar een gevarieerd aanbod aan evaluatievormen inzet. Naast de toetsen is er 
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nog een grote waaier aan andere evaluatievormen die we als informatiebron 
kunnen gebruiken: 

 

In de lagere school: 
*  spontane en gerichte dagelijkse observatie 

*  spontane en gerichte klas- en/of individuele gesprekken (bv.    
kindcontacten) 

* formatieve toetsen : methodegebonden en niet-methodegebonden    
toetsen  

   voor godsdienst, wiskunde, taal, WO, Frans (5de en 6de leerjaar)    
tussentijds en/of na elk hoofdstuk 

* summatieve toetsen: grotere hoeveelheden leerstof (in 5 en 6 per    
semester) 

* leerlingvolgsysteem : LVS : testen worden steeds midden en einde  
schooljaar afgenomen.  

       Spelling : 1ste  t/m 6de leerjaar 
  Lezen : 1ste t:m 4de lj 

Wiskunde : 1ste t/m 5de lj  

LVS is een leerlingvolgsysteem waarbij de vorderingen van elk  
kind getoetst worden, los van de methode die op de school gebruikt  

wordt.  
Daarbij wordt de individuele evolutie van het kind in kaart gebracht. Aan de 

hand van deze testen zien we of er evolutie is en of er extra hulp nodig is. 
Je kan als ouder de resutaten van deze toetsen inkijken/bespreken op het 

oudercontact. Deze toetsen worden zeker besproken als blijkt dat er extra 
ondersteuning nodig is. 

*  Aan het eind van het 6de leerjaar nemen de leerlingen deel aan  
de interdiocesane proeven voor 3 deeldomeinen waaronder taal en  rekenen. 

*  Zelfevaluatie (= de leerlingen evalueren zichzelf op basis van criteria) 
*  Peerevaluatie (=leerlingen evalueren elkaar op basis van criteria) 

*  Co-assessment (= leerlingen evalueren elkaar op basis van criteria die  
ze samen met de leerkracht hebben afgesproken) 

* Procesgerichte evaluatie voor muzische en lichamelijke opvoeding  

(zachte evaluatie) 
Elk kind krijgt 2x per schooljaar een rapport Lichamelijke Opvoeding. Hier 

beoordeelt de leerkracht vooral processen van aanleren van technieken en  
   attitudes. 

 
In de kleuterschool gebeurt evaluatie vooral vanuit: 

* observaties 
* CITO testen: 

 Taal kritisch luisteren : okt. 3KK / maart 2KK en 3KK 
     klank en rijm, auditieve analyse : okt. en maart 3KK 

 Ordenen : maart 2KK en 3KK 
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16. Leerlingenbegeleiding 

Zorg op onze school 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen we vanuit onze visie dat al onze 

kinderen uniek zijn, kostbare “Parels”, en streven wij er naar om elk kind zijn 
/haar talenten maximaal tot ontplooiing te brengen. 

Zo trachten wij een zorgbrede school te zijn voor al onze leerlingen. Daarom 
willen wij ons onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van elk kind. 

 

Hoe gaan we daarin te werk? 
1. Leerlingen van nabij volgen. 

We brengen de beginsituatie in kaart d.m.v. observaties en toetsen. We 
bekijken de vorderingen van leerlingen en houden hun evolutie bij. Naast 

veel informele overlegmomenten bespreken we ook driemaal per jaar de 
leerlingen tijdens het multidisciplinair overleg. (MDO). We hebben naast 

de schoolse vorderingen ook aandacht voor het welbevinden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind. Met het zorgteam worden genomen 

maatregelen geëvalueerd en wordt besproken waar eventuele bijsturing 
nodig is. Dit wordt met de ouders besproken tijdens een oudercontact of 

een zorgteam. 
2. Differentiëren 

We richten zoveel mogelijk de organisatie van ons onderwijs op de 
individuele leerbehoeften van elk kind. 

3. Remediëren 

Bij ernstige leerproblemen voorzien we extra hulp. Dit wordt voornamelijk 
georganiseerd onder de vorm van teamteaching, waarbij er 2 leerkrachten 

aanwezig zijn in de klas om nog meer ondersteuning te bieden. 
Uitzonderlijk kan dit ook gaan om gerichte en ondersteunende begeleiding 

in de zorgklas. 
4. Verrijken  

Vanuit observaties en toetsen kan blijken dat sommige leerlingen meer 
uitdaging nodig hebben. De leerstof van de klas wordt aan hen compacter 

gegeven en zij krijgen daarnaast ‘ander’ werk. Dit betreft moeilijkere taken 
waarbij ze leren doorzetten en zich leren verdiepen in bepaalde 

onderwerpen. Deze verrijking kan klasintern of in een klein groepje in de 
zorgplusklas gebeuren. 

 
We realiseren dit met het volledige zorgteam, bestaande uit directie, 

klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB-medewerker, externe 

hulpverleners en de ouders. 
 

Wie draagt de zorg op onze school? 
1. De klasleerkracht is de spilfiguur. 

Hij/zij stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen, plaatst het 
welbevinden centraal en waar nodig zoekt de klasleerkracht een 

onderwijsaanbod dat rekening houdt met de talenten en verschillen in 
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kennis, vaardigheden en gedrag. Vanuit onze visie dat elk kind uniek is, 
willen we niet alleen kinderen helpen met leermoeilijkheden, maar ook de 

meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school een extra uitdaging 

aanbieden. Door te differentiëren in de klas krijgen de meeste 
hoogbegaafde kinderen reeds voldoende uitdaging. 

 
2. Directie en zorgcoördinator 

Mevrouw Nancy en de zorgcoördinatoren juf Katrien (kleuterafdeling), juf 
Lieve (1ste en 2de leerjaar), juf Karla (3de en 4de leerjaar) en juf Eva (5e 

en 6de leerjaar) hebben als taak het zorgbeleid op onze school verder uit 
te bouwen en te coördineren. Zij helpen het team omgaan met kinderen 

die extra zorg nodig hebben. Zo is er in de kleuterafdeling aandacht voor 
taal- en denkontwikkeling, socio-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 

de muzische vaardigheden, de overgang naar het 1ste leerjaar, … 
In het lager gaat dit om remediëring bij leermoeilijkheden, verrijking 

voor leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of meerbegaafde leerlingen, 
socio-emotionele aspecten, pedagogische of didactische items, 

moeilijkheden op motorisch vlak, … 

Zij organiseren en leiden de MDO’s, zorgteams en oudergesprekken. 
Samen met de ouders, de leerkrachten en de CLB-medewerker bekijken 

zij wat de beste hulp is. 
 

3. Zorgleerkrachten juf Lieve, juf Karla en juf Eva 
Deze juffen bieden hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben 

bij het verwerven van de schoolse vaardigheden. Zij zijn dan in de klas 
aanwezig tijdens een aantal hoofdvakken om binnen de klaswerking extra 

te gaan differentiëren en remediëren. Dit kan gebeuren onder de vorm van 
teamteaching. 

Volgende leerkrachten bieden hulp in de klas door teamteaching: 
Kleuters: Mevr. Katrien Bogaert 

1ste en 2de leerjaar: Mevr. Lieve Biebaut 
3de en 4de leerjaar: Mevr. Karla Kerckaert en mevr. Lieve Biebaut 

5de en 6de leerjaar: Mevr. Eva Temmerman 

 
4. CLB 

Onze school werkt nauw samen met het Vrij CLB Gent, Halve Maanstraat 
96 – 9040 Sint-Amandsberg. 

Mevr. Noor Geeroms is onze contactpersoon bij het CLB. Meestal is zij op 
woensdagvoormiddag aanwezig bij klasbesprekingen. 

 
 

Redelijke aanpassingen 
 

Dit zijn aanpassingen die nodig zijn om een kind met specifieke 
onderwijsbehoeften de lessen te laten volgen en te laten meedoen in het 

gewoon onderwijs. 
1. Remediëren: individuele leerhulp aanbieden 
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2. Differentiëren: variatie aanbrengen in de leerstof en de aanpak, om beter 
te kunnen inspelen op de noden van individuele leerlingen. 

3. Compenseren: maatregelen waarbij de school orthopedagogische of 

orthodidactische hulpmiddelen aanbiedt, waaronder technische 
hulpmiddelen, waardoor de doelen van het gemeenschappelijk curriculum 

of de doelen die na dispensatie voor de leerling bepaald zijn, bereikt 
kunnen worden.  

4. Dispenseren: maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het 
gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het 

gemeenschappelijk curriculum en die, waar mogelijk, vervangt door 
gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen voor de 

studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het betreffende 
structuuronderdeel ofwel de doelen voor het doorstromen naar het 

beoogde vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt nog in voldoende mate 
kunnen bereikt worden. 

 
De school voorziet in die aanpassingen. Dat behoort tot haar zorgbeleid. 

 

De leerkracht bespreekt met de ouders en individueel met het kind het doel 
van de redelijke aanpassingen alvorens van start te gaan. 

Ouders van kinderen met redelijke aanpassingen: 
- Worden uitgenodigd om het individueel handelingsplan te bespreken en 

te tekenen voor akkoord. 
- Worden halfjaarlijks uitgenodigd om mee te evalueren tijdens de gewone 

oudercontacten of op een extra oudercontact. 
 

Wanneer de klassenraad samen met het CLB aanvoelt dat de genomen 
redelijke aanpassingen het leerproces van de leerling onvoldoende kan 

ondersteunen, kunnen zij het beslissingsrecht nemen om de leerling te laten 
zitten blijven.  

Wanneer meer uitgebreide zorg nodig blijkt, bepaalt het CLB wélke, samen 
met de school en de ouders. 

 

Leerlingen voor wie de aanpassingen om de gewone leerdoelen te halen, 
onredelijk zijn, hebben een individueel aangepast leerprogramma nodig. Dan 

zijn er 2 mogelijkheden: 
- Inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs 

- Inschrijven in een school voor gewoon onderwijs: in dat geval moet de 
school met het CLB, de klassenraad en de ouders overleggen of een 

individueel aangepast curriculum mogelijk is. Dat gebeurt meestal met 
begeleiding vanuit het ondersteuningsnetwerk. 

Vindt de school voor gewoon onderwijs de aanpassingen die daarvoor nodig 
zijn, niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren. 

 
Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg 

nodig is kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 
ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin 
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brengen gewone scholen en buitengewone scholen in verbindende 
samenwerking en vanuit een inclusieve visie hun expertise samen. 

Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon 

onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het 
geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). 

Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de 
ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart 

gebracht. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in 
te zetten op leraar- en teamgerichte ondersteuning. 

 
Voor de regio Gent is dit ‘diverGENT’, een samenwerking met alle partners: 

gewoon & buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB en 
ouders. 

Het beheerscomité van diverGENT leidt deze organisatie. 
De ondersteuningsvragen worden gericht aan en behandeld door het 

zorgloket. Het zorgloket bepaalt in samenspraak met de betrokken partners 
de aard, frequentie en duur van de ondersteuning. 

De zorgcoördinator van Pius X, Anne Rasschaert, heeft vanuit de 

scholengemeenschap drie uren ter beschikking om het 
ondersteuningsnetwerk binnen onze scholengemeenschap en de collega’s te 

ondersteunen. 
Zij is tevens lid van de stuurgroep van diverGENT, die de praktische 

organisatie aanstuurt. 
 

 

17. Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden 

(zie ook punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving) 
 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie 
tijdens de lestijden:  

- Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, 
verplaastingen inbegrepen) 

- Revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde 
behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie 

te laten volgen tijdens de lestijden.  
 

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

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

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

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur 
van de revalidatie blijkt. 
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- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 
ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor een leerling 
met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier 
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 
ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling 

van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop 
geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet 

beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het 
moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelsgericht advies 

werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit 

advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;  
- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 

revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs 
voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-

uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde 
van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en 

van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij 
onderworpen is; 

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

revalidatieverstrekker. 
 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 
uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of 

niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

 
 

18. Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving) 

(zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving) 
 

18.1. Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. 
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, 

zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat 
nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die 

nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van 
ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16).  
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De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met 
de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De 

leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële 

doeleinden. 
 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We 
zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De 

toegang is beperkt to de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van 
je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk 

ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat 
gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd 

intrekken. 
 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact 
opnemen met de directie of met de ICT-coördinator. 

 

18.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen 

aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden :  
• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studie 
resultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, 

evalueren en attesteren; 
• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

 
Als ouder kan je deze gegevens – op verzoek - inzien. Je kan je tegen de 

overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 
overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directie 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 aan de nieuwe school door 
te geven. 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze 
website en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school 

en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De 
personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor 

wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 
aanstootgevend zijn. 

 
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om 

toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld – of 
geluidopnames.Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier 

vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaanvan je kind gelden. 
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Enkel indien we de beeld- of geluidopnames voor een ander doel gebruiken 
dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 

toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw 

toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de 
directie of ICT-coördinator 

 
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop 
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 

herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. 

 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een 

opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of 
geluidsopnames maken. 

 
18.4. Recht op inzage en toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. 

Je kan inzage krijgen in en uitleg bij de gegevens. Ook kan je een (digitale) 
kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de 

directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen.  

 
 

19. Participatie 

19.1. Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een 

aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht 
ten opzichte van de school en omgekeerd. 

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 
nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 
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. 

 
19.2. Ouderraad 

In onze school is er geen ouderraad. 
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20. Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van 

ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde 
beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met Mevr. De 

Wispelaere, voorzitter van het schoolbestuur. 
 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk 
is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele 

conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, 

dan kan je je  klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. 
Deze commissie is door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om 

klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het 
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun 

schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je 
een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 

correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, 

dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan  6 

maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste 
gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

- De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht 
steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, 

dus ook het schoolbestuur. 
- De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie 

al heeft behandeld. 
- De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders 

moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon 

die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven 
om zelf op de klacht in te gaan. 

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

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

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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- Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid 
of op de geldende decreten, besluiten, ministriële omzendbrieven of 

reglementen; 

- Klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur 
al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-

, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 
- Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve 
uitsluiting, een evaluatiebeslissing, …). 

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

huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het 
schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. 

De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De 
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van 

de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

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

sereniteit. 
 

  

21. Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van ‘infobrochure 
onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante 

regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit 
schoolreglement. 

 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van 

de school www.deparelheusden.be . De inhoud van de infobundel kan te allen 
tijde gewijzigd worden zonder je. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, 

verwittigt de school jou via een digitaal bericht. Op jouw verzoek ontvang je een 
papieren versie van het document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.deparelheusden.be/
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DEEL IV: BIJLAGEN 
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1. Schoolafspraken 

OP DE SPEELPLAATS 

 

- Als ik op school kom, groet ik beleefd de leerkracht aan de poort. 
- De directie spreek ik aan met “mevrouw Nancy”. 

- Als er geen toezichter aanwezig is op de speelplaats, ga ik tijdens de opvang 
naar de eetzaal. 

 
 

- Ik zet mijn schooltas netjes op de  
  afgesproken plaats:……………………………….            

    
- Ik spreek verzorgde Nederlandse taal. 

- Ik zet mijn fiets in de fietsrekken aan de poort  

als ik in het 1ste, 2de of 3de leerjaar zit. 
- Ik zet mijn fiets in de fietsrekken aan de  

toiletten als ik in het 4de, 5de of 6de leerjaar zit. 
- Ik speel buiten de fietszone. 

 
- Ik mag met de bal spelen: 

• voor 8 uur ’s morgens (ochtendopvang) 
• tijdens de kleine speeltijden 

• over de middag tussen 12 uur en 13 uur 
• na de studie (avondopvang) 

    - Ik speel niet met de bal: 
• onder de luifel 

• tegen de muur vooraan aan de school. 
    - Ik schop geen ballen van anderen weg. 

- Ik speel voetbal: 

• op het voetbalplein 
• in de richting van het doel 

• tijdens de kleine speeltijd, als mijn klas aan de    
beurt is 

• Ik hang niet aan de goal. 
 

- Rustige spelletjes speel ik onder de luifel. 
- Andere spelletjes speel ik buiten het voetbalplein. 

- Ik draag zorg voor onze klasballen. 
- Multimedia (MP3, GSM, …), verzamelkaarten, gadgets en eigen speelgoed 

laat ik thuis. 
 

- De speelotheek: 
• Ik vraag op een beleefde manier naar het speelgoed. 

• Ik draag zorg voor het speelgoed. Wanneer ik iets stuk maak, laat 

ik dat ook weten aan de kinderen die de speelotheek openhouden. 
• Bij het signaal, ruim ik op en breng het materiaal terug. 

http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Schoolspullen/boekentas.gif
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.heiakkers.nl/images/fiets_kind3.gif&imgrefurl=http://www.heiakkers.nl/activiteiten/verslag/2007%20fietstocht.html&usg=__d_0aqDLH1K1UTf7AMj5VEZZAZCo=&h=900&w=600&sz=20&hl=nl&start=3&sig2=OmCq8f_GhnRomWZIGuON0w&tbnid=RKCfhMVRVjlJTM:&tbnh=146&tbnw=97&prev=/images?q=kindje+dat+fietst&gbv=2&hl=nl&ei=b3SKSqfeK8fI-QbZiezdDw
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- Ik draag zorg voor de speeltoestellen en gebruik deze zoals het hoort. 
                             - Ik mag skaten bij droog weer ’s middags  

  vanaf 12 u tot 12.45 u. 

- Ik draag pols- en kniebeschermers. 
- Ik rijd andere kinderen niet aan. 

- Ik skate niet in de gang en in de toiletten 
- Ik breng GEEN skateboard of waveboard  

  mee naar school. 
 

 
 

                         -   Ik zit op de banken, niet op de rugleuning ervan. 
                         -   Ik draag zorg voor mijn kledij en bij warm  

                             weer hang ik mijn jas aan de kapstok onder  
                             de luifel. 

 
    - Kledij: 

• Zowel slordigheid als het al te gewaagde moet vermeden worden. 

• Ik draag geen rok of kleedje korter dan halverwege het bovenbeen 
en bloesjes die te laag uitgesneden zijn of waarbij de buik niet 

bedekt is.  
• Ik draag geen broek met scheuren erin. 

• Ik draag geen (teen)slippers.  
• Ik mag kleding met spaghettibandjes dragen en een korte short.  

• Ik mag geen hotpants dragen.  
• Nagellak, zichtbare tatoeages en piercings zijn niet toegelaten. 

 
- In de voormiddag mag ik een stuk fruit of boterham eten.  

In de namiddag mag ik een stuk fruit of koekje eten. 
- Ik gooi de verpakking van mijn koek in de grijze vuilbak. 

(restafval) 
- Fruitafval gooi ik in de groene vuilbak. 

- Drankkartonnetjes duw ik eerst plat en gooi ik daarna in 

de blauwe PMD vuilbak. 
- Verloren koekjesdozen kan ik in het rek aan de poort 

vinden. Ik schrijf mijn naam op mijn brood- en 
koekjesdoos. 

- Als ik nog iets uit de klas moet halen, vraag ik 
toestemming aan de leerkracht op de speelplaats. 

 
 

1 x Ik stop met spelen en ik ga naar de rij. 
Ik leg het speelgoed in de speelkoffer. 

 
2x Ik sta stil in de rij en ik zwijg. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2768
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2768
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2768
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2768
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.puntwelzijn.nl/easysportcard/skaten2.gif&imgrefurl=http://www.puntwelzijn.nl/easysportcard/skaten.htm&usg=__YLlXz_kykoOrJDNy6xDOMYmbBdw=&h=192&w=190&sz=3&hl=nl&start=33&sig2=GPKmYKu7ssglV4oGE2TbLg&tbnid=Ks1pVYjHZgasWM:&tbnh=103&tbnw=102&prev=/images?q=skaten&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start=18&ei=3HaKSsrqOIbc-QaL2bnYDw
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IN DE GANGEN 

 

- Ik ben stil in de gangen. 

- Ik stap rustig door de gangen. 
- Ik ga op één rij naar boven en naar beneden. 

- Ik hou de trapleuning vast. 
 

 

IN DE TOILETZAAL 

 
- Vul deze slogans aan! Zo ken je de afspraken in de toiletzaal! 

 
 

• In de drankfontein, 
 

mag er geen …………………...........  
 

 

 
• Spelen in de W.C., 

 
……………………………………………… 

 
 

 
 

• Na het plassen, 
 

……………………………………………..  
 

 
  

• Niet met deuren slaan, 

 
anders gaan ………………………………. 

 
 

 
 

• Hou het toilet rein, 
 

de volgende ………………………………. 
 

 
 

 
 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1025
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=202
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2130
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2202
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1794
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=957
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IN DE EETZAAL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Ik ga voor het belteken naar het toilet en was mijn handen. 

- Ik eet een warme maaltijd op school: 
• Bij het eerste belteken (12.15 uur) ga ik onder de luifel in stilte in 

de rij staan. 
• Ik ga in stilte naar binnen als mijn tafelnummer wordt afgeroepen. 

Ik hang mijn jas aan de kapstok. 

• Wanneer in de eetzaal mijn tafelnummer wordt afgeroepen, schuif 
ik rustig aan. 

• Als iedereen aan de beurt is geweest, kan ik na een teken een 2de 
keer rustig aanschuiven. 

• Ik eet met mes en vork. 
• Ik probeer alles op te eten. 

• Als ik gemorst heb, ruim ik dit netjes op. 
• Ik help bij het verzamelen van de etensresten en de borden. 

- Ik eet boterhammen op school: 
  Ik ga in een rij staan aan de gangdeur van de eetzaal: 

• Om 11.45 uur: 4de, 5de en 6de leerjaar 
• Om 12.15 uur: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

• Wie soep drinkt, staat vooraan in de rij.  
• Ik ga rustig naar de opvangzolder onder begeleiding van een 

leerkracht. 

• Ik hang mijn jas over mijn stoel. 
• Als ik gemorst heb, ruim ik dit netjes op. 

• Ik eet in stilte en probeer alles op te eten. 
 

     DRANKENBELEID 

 

Ik mag een herbruikbare fles gevuld met water meebrengen om te drinken op 
volgende momenten: 

- tijdens de lesuren 
- tijdens de speeltijd voor- en namiddag 

- in de voor- en naschoolse opvang 
Bij de warme maaltijd of broodlunch breng ik geen drankjes mee van thuis. 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1958
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=957
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2768
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=431
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1470
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=170
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1283
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2493
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2481
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2. Bijdrageregeling 

2.1. Verplichte activiteiten per klas 
De prijs voor uitstappen is afhankelijk van de bestemming, de grootte van de 

groep en het vervoermiddel. 
De prijs wordt vooraf meegedeeld. De bedragen van de maximumfactuur 

worden strikt gerespecteerd. (zie schoolreglement punt 10 Bijdrageregeling) 
Ter info: het zwemmen is gratis voor het 3de leerjaar. Voor de andere klassen 

van de lagere school bedraagt het busvervoer € 3 per zwembeurt per kind. 
De toegang van het zwembad wordt door het gemeentebestuur betaald. 

 
2.2 Richtprijzen niet verplichte artikels 

GYMKLEDIJ 

T-shirt € 12,50 
Gymzak € 5 

 

DRANKEN SPEELTIJD 

Kleuters en lagere school 

Melk (€ 0,45) 
Alpro Soyamelk (€ 0,80) 

 

WARM MIDDAGMAAL (soep inbegrepen) 

Kleuters Lagere school 

Warm middagmaal (€ 2,30) Warm middagmaal (€ 3) 
Plat water gratis Plat water en spuitwater gratis 

 

DRANKEN BIJ BOTERHAMMEN 

Kleuters Lagere school 

Soep (€ 0,30) Soep (€ 0,30) 
Melk (€ 0,45) Melk (€ 0,45) 

Alpro Soyamelk (€ 0,80) Alpro Soyamelk (€ 0,80) 
Plat water gratis Plat water en spuitwater gratis 

 

DIVERSEN 

Nieuwjaarsbrieven  +/- € 0,70 / stuk 

Nieuwjaarsbrieven 5de en 6de lrj. +/- € 0,90 / stuk 
Vulpen € 7,50 / stuk 

Inktpatronen € 1,90 / doosje (5 st.) 
Schaar € 3,50 / stuk 

Zwembrevet € 0,80 / stuk 
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3. Leerkrachtenteam, leden schoolraad, leden oudercomité 

ONS LEERKRACHTENTEAM 2020-2021 
 

Directie: Mevr. Nancy Venneman 
 

Beleidsondersteuner : Mevr. Karla Kerckaert (maandag) 
 

Kleuterafdeling Krekelstraat: 

1KA     Mevr. An Strybos 
 1KC     Mevr. Anouk van Peteghem (di tot vrij) en Mevr. Els Van Der 

Straeten (ma) 
2KA     Mevr. Anneleen Van Acker en Mevr. Lut De Noyette (do) 

 
Kleuterafdeling Steenvoordestraat: 

 1KB/1KD  Mevr. Virginie Bracke (di tot vrij) en Mevr. Lut De Noyette    
(maandag) 

 2KB     Mevr. Bernadette Stevens (ma tot do) en Mevr. Lut De Noyette (vrij)  
3KA     Mevr. Shanna De Smet  

3KB     Mevr. Saskia Hertoghe 
 

 
Kinderverzorgsters:  Mevr. Christine De Weerd en Mevr. Els Van Der Straeten 

Gym kleuters:          Mr. Stijn Mouton en Mevr. Stephanie Van Eenoo 

Zorgcoördinatie:       Mevr. Katrien Bogaert 
Klasinterne zorg:      Mevr. Katrien Bogaert en Mevr.  Lut De Noyette  

 
 

Preventieadviseur:      Mr. Frederik Vermeire 
Administratief personeel:  Mevr. Inge Maes  

                                      Mevr. Veerle Van Laeken 
 

 
Onderhoudspersoneel en hulp eetzaal: 

Mevr. Marina Herrebaut 
Mevr. Nazan Mavzer 

Mevr. Alma Ziga 
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Lagere afdeling: 
1LA     Mevr. Marijke De Coninck en Mevr. Aurelia Danneels 

1LB     Mevr. Leen Porrez 

    2LA     Mevr. Sophie Cours en Mevr. Nadine Vanommeslage (vrijdag) 
2LB     Mevr. Nicole Fonteyne en Mevr. Nadine Vanommeslage (maandag) 

3LA     Mevr. Fien Vandekerckhove 
3LB     Mevr. Griet Van Eetveldt 

4LA     Mr. Wim Vanderwaeren 
4LB     Mr. Kris Bauwens en Mevr. Nele De Cock (woensdag) 

5LA     Mevr. Benedikte Arijs 
5LB     Mr. Bernard Balcaen                                              

6LA     Mevr. Leen Creve 
6LB     Mevr. Ellen Witgeers  

 
 

     Zorgcoördinator 1ste en 2de lrj.: Mevr. Lieve Biebaut 
Zorgcoördinator 3de en 4de lrj.: Mevr. Karla Kerckaert  

     Zorgcoördinator 5de en 6de lrj:  Mevr. Eva Temmerman 

 
     Volgende leerkrachten bieden hulp in de klas door teamteaching: 

▪ 1ste en 2de leerjaar: Mevr. Lieve Biebaut 
▪ 3de en 4de leerjaar: Mevr. Karla Kerckaert  

                            en mevr. Lieve Biebaut 
▪ 5de en 6de leerjaar : Mevr. Eva Temmerman 

                                 
 

     Gymleerkrachten: 
      Mr. Stijn Mouton en Mevr. Stephanie Van Eenoo 

 
Zwemleerkrachten: 

      Mr. Stijn Mouton, Mevr. Stephanie Van Eenoo  
 

ICT-coördinator:   

 Mr. Sven Maes en Mevr. Nele De Cock 
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SCHOOLRAAD 
Voorzitter:     
Voor de lokale gemeenschap: 

Dhr. Christian Lippens 
Mevr. Alda Verbeek 

Dr. Guy Van Damme 
 

Voor de ouders: 
Mevr. Blijde Vercamer – Stien (6A) 

Mevr. Joke Vrijders – Luna (4B) 

Dhr. Wouter De Cock – Margot (6B) en Stan (3A) 
 

Voor het personeel: 
Dhr. Wim Vanderwaeren 

Mevr. Virginie Bracke 
Mevr. Leen Creve 

 
Secretaris:   Dhr. Wim Vanderwaeren 

 

OUDERCOMITE 
Voorzitter: Dhr. Kris De Baere - Henri (6A) en Mathieu (3KB) 

  GSM: 0473 66 65 64 
  E-mail: kris@kdb-design.be 

 
Bruggeman Lien–Hanne (5A) en Gonçalo (3KA) 

Collier Dieter –Ella (3A) en Vic (3A) 
De Cock Wouter – Margot (6B) en Stan (3A) 

De Coensel Nathalie –Sander (6B) 
Dekoninck Veerle - Kaat (5B) 

De Potter Valérie– Madeleine (3A) en Lucien (3KA) 
Jans Steven – Ibe (5B) en Boaz (3A) 

Lagaert Stephanie en Tom Van Belle – Jules (6B), Emiel (4B) en August (1B) 

Melkebeke Delphine– Emiel (3A) en Céleste (3KB) 
Rogiest Debbie– Elise (3KA) 

Schittekatte Sofie en Tom Goddefroy – Senna (2B) en Olivia (3KA) 
Slabbaert Amber – Lola (5A) 

Vandenberghe Rebecca – Cecilia (3KB)  
Vander Linden Carolien–Daan (5A) 

Van Hecke Veerle - Charlotte (6B) en Anouk (6A) 
Verhoeven Bart – Olivia (2A) en Oscar (3KB) 

Vrijders Joke –Luna (4B) 
 

Op onze website vind je een link naar het oudercomité.  

Daar vind je steeds recente info! 

mailto:kris@kdb-design.be

