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Inleiding
Door de verplichtingen die het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzake “informatie aan de ouders”
en “schoolreglement” oplegt, achten wij het wenselijk om een bundeling te maken van deze gegevens. De
minimumbepalingen inzake schoolreglement zijn opgenomen in een afzonderlijke brochure.
In de deze brochure (Schoolbrochure en Afsprakennota) willen wij de ouders van onze leerlingen op de hoogte
brengen van de organisatorische aspecten van onze scholen en van de afspraken m.b.t. de aldaar geldende
leefregels.
De inschrijving van je kind houdt in dat jullie akkoord gaan met de volledige inhoud van de schoolbrochure.
In een eerste gedeelte (informatie aan de ouders) geven we tal van praktische inlichtingen m.b.t. de situering
van de school, bepalingen i.v.m. inschrijving, leerplicht, begeleidingsdiensten e.d. en organisatorische
afspraken, e.d.
In het tweede gedeelte (Afsprakennota) gaan we wat concreter in op de leefregels die in onze school van
toepassing zijn (zowel voor de leerlingen als voor de ouders) en op de afspraken ter zake waar- aan iedereen
zich moet houden. Het tweede gedeelte sluit dus nauw aan bij het Schoolreglement dat in een aparte
brochure voorgesteld wordt.
De filosofie die aan de basis van deze Schoolbrochure met afsprakennota ligt is om de goede pedagogischdidactische sfeer van de school te waarborgen. Het is een belangrijk instrument in de samenwerking tussen de
diverse participanten aan het schoolgebeuren, evenals in eventuele conflictsituaties.
We hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam
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Informatie aan de ouders
1. Situering van onze school
1.1.

Naam en adres, telefoon

Vrije Basisschool « het Zonnetje » Schoolstraat 8
3800 Melveren
011/ 68 33 80
011/ 69 69 43 FAX
administratie@basisschoolmelveren.be

1.2.

Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

Wij zijn een gemengde basisschool die sinds 1 januari 2009 behoort tot de VZW van het Katholiek
Basisonderwijs te Sint-Truiden (VZW KABOST).
Schoolbestuur: VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden
ON: 0149 400 482
Plankstraat 16
3800 Sint-Truiden
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Schatbewaarder:
Leden:

Vanroye Flor
Schoofs Emile
Vanleeuw Liliane
Boonen Francis
Joachims Jan
Leers Etienne
Nagels-Coune Trudo
Stevigny Christian
Hendricx Jo
Crevits André
Gennez Robbert
Thijs Albert
Georis Guy
Poukens Filip
Hombroux Ann
Smets Guy
Swerts Roger
Herrijgers Ies

Onze school is ook opgenomen in de scholengemeenschap “HESBANIA”.
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Voorzitter: Eric Hendrix
Eric.hendri@telenet.be
SGM Hesbania
Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden
Voor verdere en actuele info omtrent onze scholengemeenschap verwijzen we naar www.hesbania.net

1.3.

Personeel

Bij het begin van het schooljaar wordt een personeelsoverzicht meegedeeld in de infobrochure.

1.4.

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder
leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van
het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

1.5.

Onderhandelingscomité

L.O.C.:
Het L.O.C. is een onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden, tussen de
vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel
aangeduid door de representatieve vakorganisaties.
O.C.S.G.: overkoepelend L.O.C.
Door toetreding in de scholengemeenschap HESBANIA is er ook een L.O.C. op niveau van de
scholengemeenschap.

1.6.

Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat in de eerste plaats rechten en plichten heeft inzake informatie en
communicatie.
Daarnaast heeft de schoolraad een advies- en overlegbevoegdheid over de behandelende materie zoals
voorgeschreven in het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02-04-04.
De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap en
dit voor een periode van 4 jaar.
Een geactualiseerde ledenlijst wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld en kan u vinden op de
website van de school.
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1.7.

Ouderraad

De ouderraad vergadert op geregelde tijdstippen omtrent de organisatie van een activiteit en de
ondersteuning aan de betrokken school.
Een geactualiseerde ledenlijst wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld en kan u vinden op de
website van de school.

1.8.

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur, directie en personeel laten zich begeleiden door de begeleidingsdiensten van het
Katholieke Onderwijs Limburg, Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt, met als telefoonnummer 011/26 44 00.

1.9.

Onderwijsinspectie

1.9.1. Onderwijsinspectie van de Vlaamse :gemeenschap:

De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom functionerende organisatie zijn die binnen haar
bevoegdheid de onderwijskwaliteit bewaakt en stimuleert.
Zij evalueren, signaleren en overleggen op basis van onderzoek en hebben daarbij aandacht voor essentiële
menselijke en maatschappelijke waarden.
De overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders zijn het doelpubliek.
De opdrachten zijn:
- advies geven bij de opname van instellingen in de erkenning;
- doorlichtingen van instellingen uitvoeren
- alle andere opdrachten, toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse
regering
Zij willen bijdragen tot een sociaal en democratisch geïnspireerd onderwijs en garant staan voor een
betrouwbare uitspraak over de onderwijskwaliteit in een school, centrum of academie informeren over de
reële toestand van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen

1.9.2. Onderwijsinspectie godsdienst

Onze school behoort tot het Verbond voor het Katholiek Basisonderwijs. Zij houden toezicht over de invulling
van de uren katholieke godsdienst. Voor verdere info hieromtrent verwijzen we naar de website
www.diohasselt.be of www.vvkbao.be.
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1.10. Pedagogisch project
Het pedagogisch project van onze school is steeds in beweging. Aanpassingen gebeuren steeds in overleg met
de verschillende overlegorganen van de school. Ons onderwijs is mede gebaseerd op de 5 pijlers van het
Katholiek onderwijs:
1. Onze Christelijke identiteit
2. Het verzorgen van een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
3. Een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat
4. Garant staan voor de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg
5. Onze school blijven ontwikkelen als gemeenschap en als organisatie

1.10.1. Levensbeschouwelijke uitgangspunten

1. Wij gaan er van uit dat je mens wordt in verbondenheid met God, de anderen met de wereld en met
jezelf. Vanuit deze verbondenheid durven we als Katholieke Basisschool de toekomst hoopvol
tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen waardevol zijn.
2. Vorming van mensen, die respect hebben voor de ideeën van de anderen die sociale georiënteerd zijn,
die zich bewust zijn van de menselijke waardigheid en die bekommerd zijn om de wereldvrede.
3. Techniek en wetenschap: belangrijk dat onze basisschool open staat voor vernieuwingen, maar
tezelfdertijd ook leert kritisch te zijn ten aanzien ervan.
4. Naar een veranderde wereld: de basisschool zal de Europese en wereldgedachte uitdragen, zonder
daarbij de eigenheid van ons volk verloochenen. Er zal voldoende aandacht besteed worden aan onze
eigen geschiedenis en cultuur.
5. Tegen discriminatie: het basisonderwijs moet de jongeren zo voorbereiden dat ze de kans krijgen
creatief mee te bouwen aan een maatschappij, waar gestreefd wordt naar wederzijdse integratie.
6. Het milieu: de basisschool moet samen met de opvoeders de kinderen leren van jongs af aan eerbied
op te brengen voor hun milieu en de kwaliteit van het leven dat hier nauw mee samen gaat.
7. De vergrijzing van de samenleving: onze basisschool zal de leerlingen aanzetten respect op te brengen
voor senioren en hun levenservaringen.
8. De tegenstelling rijk><arme landen: ruime aandacht zal besteed worden aan de situatie in de
ontwikkelingslanden. De noden van deze landen moeten beter begrepen worden, zodat ze later hun
verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover onrechtvaardige situaties

1.1.1. De visie op ontwikkeling en opvoeding
1. Ieder kind is anders: ieder kind is gelijkwaardig en dient van bij de start gelijke kansen te krijgen om
zich tot een volwassene te ontwikkelen.
9

2. Het ontwikkelingsproces: de zelfontwikkeling moet gestimuleerd worden.
Het kind dient eerder begeleid dan geleid te worden.
3. Daarbij is de goede samenwerking leerkrachten - ouders van groot belang.
4. Positief zelfbeeld: Het is verkeerd de jonge mens monddood te maken. Luisteren
naar kinderen kan een bron van inspiratie zijn. Er moet ruimte zijn voor dialoog
tussen het kind en de begeleider. Het kind moet gestimuleerd worden tot het nemen van initiatieven
die binnen zijn mogelijkheden en binnen het toelaatbare liggen.
1.1.2. Doelstellingen van de school
1. Algemeen doel: het spreekt voor zich dat de basisschool de doelstellingen in het
leerplan toepast op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen .
2. Opvoeden tot volwaardige persoonlijkheid in:
Het milieu
Zelfstandig handelen
Kritisch zijn t.o.v. zichzelf en de medemensen
Creatief leren denken
Sociale vaardigheden verwerven
Openstaan voor andere rassen, ideeën en opvattingen
Relatiebekwaamheid

-

3. Aandacht besteden aan het “totale” kind.
Naast de intellectuele vorming, ook voldoende aandacht besteden aan de lichamelijke, emotionele en
sociale ontwikkeling van het kind.
4. Leren zelfstandig werken.
De basisschool zal de leerlingen aanzetten tot zelfstandig werken. Binnen de groep is het evenwel nodig
iedereen, ook de zwakkere kinderen te betrekken.

1.2.

Onderwijsaanbod: leergebieden en leerplannen

Sinds 1 september 2004 gelden de definities van ontwikkelingsdoelen en eindtermen zoals aangegeven in het
decreet Basisonderwijs (artikel 44 decreet Basisonderwijs).
Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie en die de school bij haar
leerlingen moet nastreven. Onderstaande leergebieden passeren de revue.
-

Lichamelijke opvoeding
Muzische vorming
Nederlands
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-

Wereldoriëntatie
Wiskundige initiatie

Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht
voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis,
inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie.
Eindtermen kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn.
Leergebiedgebonden eindtermen zijn voor de vakken Frans, lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding,
Nederlands, wereldoriëntatie en wiskunde. Leergebiedoverschrijdende thema’s zijn ICT, leren leren en sociale
vaardigheden.

1.3.

Schoolstructuur en klasindeling

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind terecht komt. Het schoolbestuur/directie bepaalt
autonoom de indeling in groepen. Er wordt in principe geen toestemming gegeven voor het veranderen van
een klasgroep wanneer de indeling is gebeurd.
Uitzondering kan gegeven worden bij:
- het overzitten van een leerjaar;
- wanneer er 2 gezinsleden in dezelfde klas zitten;
- een kind van een leerkracht.
Deze uitzonderingen worden steeds besproken met de schoolraad en pas na hun positief advies toegepast.
De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd , al dan niet uitgedrukt in maanden. Bij een
sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het school- jaar kunnen de kleuters in een andere groep
worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een
vakantieperiode en de ouders worden hier op voorhand over gecontacteerd.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van de schoolloopbaan van school
verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een wijziging binnen de klasgroep

2. Algemene bepalingen
2.1.

Inschrijvingsbeleid

De kinderen worden ingeschreven voor de hele basisschool: dit betekent dat een kleuter niet
meer opnieuw moet ingeschreven worden in de lagere school.

11

Het schoolreglement wordt via website aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee
verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te
ontvangen.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de
school.
Een inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet
akkoord gaan met de nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een
tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het bijzonder onderwijs.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt
en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, SIS-kaart,...). Kinderen van vreemde
nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister. Wij maken ook een kopie van de SIS-kaart.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het
inschrijvings-/aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.
Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter
voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister.
Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het
aanwezigheids- register van de klas.
Instapdata zijn:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste schooldag van februari;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie;
- de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school
toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen, mits de maximum capaciteit werd bereikt.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het
lopende schooljaar.
Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende
schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende
Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250
halve dagen aanwezig zijn geweest.
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2. Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten,
peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de
betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen.
3. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een
Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.
4. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op
leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en
taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlands taalgebied.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in
een door de Vlaamse Gemeen- schap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en
gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.
-

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het
voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende
Nederlandstalige school voor kleuterschool, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op
basis van een taalproef.

-

In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om
les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als
elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

-

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en
een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het
advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

-

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager
onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen
lager onderwijs meer kan volgen.

-

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen
gebeuren.

2.1.1. Inschrijvingsperiode

Vanaf 2013-2014 is er een nieuw decreet inschrijfrecht van toepassing.
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangperiode voor leerlingen van dezelfde leef
entiteit, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. We voorzien ook een
periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u terug op de
website of in de infobrochure die u ontvangen heeft bij de start van het nieuwe schooljaar.
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2.1.2. Inschrijvingsprocedure

De capaciteitsbepaling per klas kan u steeds terugvinden op www.lop.be alsook op de website van de school.
Het L.O.P. is ook bereikbaar op onderstaand adres:
Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs
Coördinator: Flor Orye
011/ 31 27 08

Voor klachten aangaande weigeringen kan u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Commissie inzake leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Bij de inschrijving wordt er per vestigingsplaats een inschrijving/aanmeldingslijst ingevuld. Alle inschrijvingen
worden daarop genoteerd met datum en uur en getekend door de ouders ter goedkeuring van het
pedagogisch project en schoolreglement.
Voor elke kleuter of leerling lager onderwijs wordt een infoblad ingevuld met de familiale gegevens van de
kinderen en hun ouders. Op dit blad is ook een korte bevraging van de GOK-indicatoren opgenomen.

2.1.3. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarde voldoet.
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.

2.1.4. Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde
leerling opgenomen in het inschrijfregister. De volgorde van geweigerde leerling in het inschrijfregister valt
weg op de 5de schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijfregister behouden tot 30 juni van het schooljaar
waarop de inschrijving betrekking heeft.
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Wanneer uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs schrijft de
school het kind in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo een 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 leerlingen
mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis
van een aangepast individueel 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 dit uiterlijk één maand,
vakantieperiode niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer tijdens zijn/haar schoolloopbaan de nood van aanpassingen van je kind wijzigt, kan het zijn dat de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat de toegang geeen overleg
met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school 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.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
Zie schoolreglement hoofdstuk 2

2.1.5. Doorlopen van inschrijving
Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het kind zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar.
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2.2.

Schoolverandering

Van school veranderen kan steeds in de loop van het schooljaar.
De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind
in de loop van het schooljaar verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur,
departement of minister vereist.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van
juni wordt door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school
gemeld door middel van aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. Deze
inschrijving is geldig de eerste schooldag na deze mededeling.
Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan
onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken

2.3.

Centrum voor LeerlingBegeleiding (CLB)

VCLB Zuid-Limburg
Afdeling Sint-Truiden
Luikersteenweg 7
3800 Sint-Truiden
011 58 62 10
Sint-truiden@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be

Openingsuren:
-maandag van 8.30 u tot 12 u.
-dinsdag tot vrijdag van 8.30 u tot 12 U.
En van 13 u tot 17 u.
Vraag gerust de mogelijkheid om na 17 uur een afspraak te
maken.
Je kan ons ook bereiken:
-in de herfst- en de krokusvakantie
-twee dagen in de kerstvakantie
-in de zomervakantie tot en met 17 juli en
vanaf 16 augustus.

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Ze werken samen met de
school, maar behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB terecht. Let wel dat kan enkel
bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
Waarvoor kan je bij ons te recht?
-

Als je kind ergens mee zit on zich niet goed in zijn vel voelt;
Als je kind moeite heeft met leren;
Voor studie- en beroepskeuzehulp
Als er vragen zijn over de gezondheid van je kind;
Met vragen over inentingen
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Een deel van wat het CLB doet is verplicht:
-

uw kind moet op medisch onderzoek;
opvolging wanneer uw kind te vaak afwezig is op school i.v.m. de leerplicht;
de overstap naar het buitengewoon onderwijs;
wanneer uw kind vroeger of later aan het lager onderwijs begint;
bij een niet voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het
secundair onderwijs.

2.3.1. CLB en medisch onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren m.n. in de 1ste en 2de
kleuterklas en in het 1ste, 3de en 5de leerjaar van het lager onderwijs.
Tijdens het onderzoek mag uw kind aan de verpleegster en dokter vragen stellen. Voor een gesprek kan u een
afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar
daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden kan vraagt u best aan het bevoegde CLB.
De ouders kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde
arts van het CLB. Dit verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het centrum via een
aangetekend brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
De persoon die het verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen de 90 dagen.
Deze termijn gaat in op de datum dat de aangetekende brief werd verzonden of de datum die het
ontvangstbewijs vermeld. Dit consult kan dan worden uitgevoerd door de arts van een ander centrum, een
andere arts van hetzelfde centrum of nog een andere arts die beschikt over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als
de artsen die aan het centrum verbonden zijn. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

2.3.2. CLB en inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen zij het vaccinatieprogramma dat door de overheid is
aanbevolen. Om deze inentingen te krijgen, moeten de ouders evenwel hun toestemming geven.
-

-

1ste leerjaar (6 à 7 jaar)
o

Polio (kinderverlamming)

o

Difterie (kroep)

o

Tetanus (klem)

o

Kinkhoest

5de leerjaar (10 à 11 jaar)
o

Mazelen

o

Bof

o

Rubella (Rode hond)
17

-

1ste leerjaar secundair (12 à 13 jaar)
o

-

Hepatitis B (geelzucht)

3de leerjaar secundair (14 à 15 jaar)
o

Difterie

o

Teanus

o

Kinkhoest

2.3.3. Profylaxe

De schooldirecteur en het CLB zijn verplicht om maatregelen te treffen om de uitbreiding van besmettelijke
zieketen te voorkomen.
Wij vragen aan de ouders onmiddellijk de schooldirecteur te verwittigen bij het vermoeden van een van de
volgende ziekten in het huis van de leerlingen.
-

Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningokokkenmeningitis en –sepsis
Poliomyelitis
Difterie
Infectie met beta-hemolytische steptokokken van groep A zoals roodvonk
Besmettelijke TBC
Shigellose (dysenterie)
Salmonellosen
Buiktyfus
Kinkhoest
Bof
Mazelen
Rubella (rode hond)
Schurft
Windpokken
Impetigo
Schimmelinfecties van de schedelhuid
Schimmelinfecties van de gladde huid
Mollusca Contagiosa (parelwratten)
Pediculosis Capitis (hoofdluizen)
HIV-infecties

Dit is de officiele lijst van besmettelijke ziekten. Hierbuiten zijn er nog anderen die een gevaar kunnen
inhouden tijdens de zwangerschap. Indien dit het geval is, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan
de schooldirectie.

2.3.4. Veiligheid en hygiëne
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Het CLB adviseert de scholen op het vlak van veiligheid en hygiëne.
2.3.5. CLB en het dossier
Het CLB stelt ook een CLB-dossier samen. Als uw kind bij ons voor begeleiding komt, wordt er een dossier
samengesteld. Daarin komt alles wat uw kind en de begeleiding aanbelangen. Het CLB houdt zich uiteraard aan
enkele regels:
-

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor begeleiding.

-

De gegevens worden met de nodig discretie en zorgvuldigheid behandeld.

-

Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarige.

Dit dossier kan je ook inkijken. Vanaf 12 jaar mag elk kind dit doen, maar hierop bestaan enkele
uitzonderingen. In dat geval mogen ouders of voogd het dossier inkijken enkel met de toestemming van het
kind.
Als het kind jonger is dan 12 jaar, dan mag de ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook
niet voor het volledige dossier. Aangaande gezondheidsgegevens zal de arts beslissen of de ouders het dossier
kunnen inkijken.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden
hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht verwerkt moeten worden zoals de resultaten
van medische gegevens.

2.3.6. Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je
kan je daar tegen verzetten, maar bepaalde gegevens worden verplicht overgemaakt. De verplichte gegevens
zijn gegevens over leerplicht, inentingen, medische onderzoeken en de opvolging hiervan.
Als u niet wilt dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet u dat binnen de 10 dagen na de
inschrijving in een andere school. U moet dit schriftelijk laten weten aan uw CLB. Dit moet binnen de 10 dagen
omdat het dossier anders automatisch verhuist met de inschrijving.

2.3.7. En later?

Het CLB houdt het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van uw CLB te tellen vanaf het
laatste consult.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de
leerlingenbegeleiding vastlegt. Het CLB doet geen enkele tussenkomst zonder toestemming van de ouders.

2.3.8. Andere opdrachten

Het CLB kan bij individuele leerlingen een medische onderzoek uitvoeren als vorm van nazorg na een
algemeen, een gericht of een bijzonder consult of op vraag van de ouders en/of leerling.
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In het kader van specifieke gezondheidsrisico’s kan een medisch onderzoek uitgevoerd worden.

2.4.

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag
over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk
gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere
ouder, kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste
informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen.
De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectieve bevoegdheden aan beide ouders.
Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben.
Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarig leerlingen van
vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en familierecht.

2.4.1.

Samenlevende ouders

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag, wordt geacht te handelen
met instemming van de andere ouder.
Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Als de
directeur of een personeelslid van de school het vermoeden heeft dat die stilzwijgende toestemming
ontbreekt, dan zal hij/zij zijn medewerking weigeren.

2.4.2. Niet samenlevend ouders

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (coouderschapsregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de
andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid
van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt, dan zal hij/zij zijn medewerking
weigeren.
Binnen het ouderlijk gezag, behoudt de ouder, die het ouderlijk gezag niet uitoefent, het recht om toezicht uit
te oefenen op de opvoeding van het kind. Dit houdt in dat hij/zij op de hoogte wordt gehouden van de
schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de
opvoeding.
De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op:
- feitelijk gescheiden echtparen;
- uit de echt gescheiden ouders;
- ouders die vroeger samenleefden;
- ouders die nooit hebben samengeleefd.
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2.4.3. Ontzetting uit het ouderlijk gezag
Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen
beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie.
De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van
de leerlingen naleven o.m.:
- bij de inschrijving van de leerlingen;
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
- bij orde- en tuchtmaatregelen;
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen.

2.5.

Co-schoolschap

Indien men het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder
het verblijft, zal de school niet meewerken en dit om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit
van het leren te garanderen.

2.6.

Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en
aandacht bieden.

2.7.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk
in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de
afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd
door de rechter.

2.8.

Afspraken in verband met de informatiestroom naar de ouders

Wanneer
de
ouders
niet
meer
samenleven
maakt
de
de briefwisseling en oudercontacten. (zie engagementverklaring hoofdstuk 4)

school

afspraken

i.v.m.
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3. Organisatorische afspraken
3.1.

Openstellen van de school: organisatie van de schooluren

Lesurenregeling
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
o Voormiddag van 9u tot 12u 10.
o Namiddag van 13u 10 tot 15u 55. Uitgezonderd vrijdag dan tot 15 u.
- Woensdag
o Voormiddag van 9u tot 11u 45.
Bij het begin van het schooljaar wordt een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen meegedeeld.

3.2.
3.2.1.

Toezichten, kinderopvang en studie
Toezichten

Er is toezicht door de leerkrachten voor en na de lessen. ’s Morgens is dit van 8u 45-9u 00 en ’s avonds tot 16u
15 uitgezonderd woensdag tot 12u15 en vrijdag tot 15u15.
Tijdens de speeltijd en middagpauze is ook toezicht door de leerkrachten. Het toezicht buiten deze uren valt
onder voor- en naschoolse opvang.

3.2.2. Kinderopvang buiten de normale schooluren
De voor- en naschoolse opvang loopt:
- ’s morgens: van 7u 00. tot 8u 45 (op aanvraag vanaf 6.30u.)
- ’s avonds: van 16u 15 tot 18u 00 (vrijdag van 15u 15. tot 18u 00)
- woensdagmiddag: van 12u 15 tot 13u 45.
Op aanvraag komt de bus van Tuttie-Fruttielangs indien uw kind langer dan 13.45 u op de opvang moet
blijven.

3.2.3. Studie

Vanaf het 3de leerjaar kunnen de leerlingen gebruik maken van “studie”. Dit telkens van 16u 15 tot 16u 45 en
van 16u 45 tot 17u 15. Leerlingen krijgen de kans om op een zelfstandige en rustige manier hun huiswerk te
maken.
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3.3.

Schoolverzekering

De schoolverzekering werd door het schoolbestuur afgesloten via het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat
1, 1040 Brussel onder het polisnummer 99523941184 (tel 02/509.96.11 fax 02/509.96.08) info@interdio.be of
www.interdio.be
Alle activiteiten georganiseerd door de school vallen onder de schoolverzekering en uiteraard de ongevallen in
de school en ongevallen op weg naar en van de school. Ook de activiteiten die buiten de school georganiseerd
worden zoals bos- of zeeklassen, schoolreizen, enz… vallen onder deze verzekering.
Indien een kind op weg naar school of tijdens de schooluren een ongeluk krijgt, proberen wij een
huisarts te bereiken of gaan wij indien nodig naar het ziekenhuis. De ouders worden zo snel
mogelijk verwittigd en zij geven de toestemming voor eventuele verdere behandeling.
De school zorgt voor het aangifteformulier van het ongeval.
De ouders laten het medisch attest invullen door de behandelende arts.
De ouders zorgen zelf voor het versturen van het geneeskundig getuigschrift en de uitgavenstaat met de
eindafrekening van hun ziekenfonds (kosten dokter, apotheker, ziekenhuiskosten) betreffende het ongeval
naar IC/CI, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. De verzekeringsbemiddelaar stort het verschuldigde bedrag
spoedig op hun rekening.
De verzekering betaalt:
- Het gedeelte van de medische kosten, dat niet gedragen wordt door het ziekenfonds. De bijkomende
supplementen en verhoogde erelonen van de artsen worden niet ten laste genomen.
- Brilschade: regeling na voorlegging aankoopbewijs van de beschadigde bril. Maximum tussenkomst €
247,89 (glazen en montuur). Ongevallen met brilschade op weg naar en van de school dienen
vergezeld te zijn van lichamelijk letsel. De beschadigde bril kan door de verzekeraar opgevraagd.
- Tandschade: maximum € 1487,36 voor tandprothesekosten, met een maximum per tand van € 371,84
- Overlijden: vergoeding van € 2478,94
- Blijvende invaliditeit: vergoeding bij 100%: € 12394,68
Bij een ongeval waarbij de aansprakelijkheid van uw kind betrokken is (schade aan derden
veroorzaakt) is de familiale verzekeraar van de ouders prioritair gehouden tussen te komen. Dit
op basis van afspraken die er zijn tussen de verzekeraars.
Bij ontstentenis van een familiale verzekering, komt de schoolverzekering tussen, doch de bij wet
opgelegde vrijstelling bij stoffelijke schade, blijft ten laste van de ouders. Deze is niet verzekerbaar
noch afkoopbaar.
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3.4.

Kosteloos onderwijs – Bijdrageregeling

Bij het begin van het schooljaar wordt een overzicht van voorziene kosten verspreid. Ouders die hieromtrent
vragen hebben, kunnen hiervoor terecht bij de directie.
De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld om de eindtermen te
realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Volgende materialen worden vermeld
in de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht
aanwezig op school.
De school stelt de materialen in
voldoende mate ter beschikking. Dit
betekent niet dat dit materiaal voor
elke individuele leerling aanwezig
moet zijn.

Spelmateriaal
(OD
LO
2.6)
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) Toestellen
(ET LO 1.9) Klimtoestellen (ET LO 1.14)
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) Boeken (OD
NL 3.4)
Kinderliteratuur (OD MV 3.5) Kinderromans (ET NL
3.5) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) Passer
(ET WIS 3.5)
Globe (ET WO 6.2) Atlas (ET WO
6.11) Kompas (ET WO 6.3)
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8) Informatiebronnen
(ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5) Infobronnen (OD NL 3.4)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen
uit
de
volgende
categorieën worden verondersteld in
voldoende mate aanwezig te zijn en
staan in functie van het nastreven
van de ontwikkelingsdoelen of het
bereiken van de eind- termen voor
gewoon en buitengewoon onderwijs.
Een school beslist op basis van haar
pedagogisch project welke materialen
zij wenst te gebruiken.

Schrijfgerief
Tekengerief
Knutselmateriaal
Constructiemateriaal
Planningsmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmaterialen
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën,
software...
Informatie- en communicatie technologisch (ICT) materiaal
Multimediamateriaal
Meetmateriaal

Jaarlijks vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd
worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos
kunnen aangeboden worden.
Bijdragen voor activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.
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Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- voor de kleuters 45 euro;
- Voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 85 euro per leerjaar. De basisbedragen
worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin
het school- jaar begint. Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde
veelvoud van vijf.
Voor meerdaagse uitstappen dient de school voor het schooljaar 2013-2014 een maximumfactuur van € 410
per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen
bijdrage gevraagd worden. Het basisbedrag voor meerdaagse uitstappen, € 360, is ook onderworpen aan de
jaarlijkse indexering.
Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximum- facturen vallen. Voor deze
categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrage- regeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in
de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de
ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.
Er bestaat de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen voor de leerlingen van het KO en LO. De
aanvraagdocumenten zijn beschikbaar op het secretariaat in de school of via de website
www.studietoelagen.be.

3.5.

Revalidatie tijdens de lesuren

De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lestijden mogelijk is, als ook het maximaal aantal
uren.
Wordt met revalidatie bedoeld: therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan
leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door
de wet gemachtigd zijn.
Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of
de voogd) van de leerling bij de directeur.
Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend
revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad
bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de taakleraar of zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van
het CLB-centrum geeft advies over deze aanvraag.
Dit verslag dient, op basis van een medisch, paramedisch en/of psycho-pedagogisch onderzoek, de gestelde
moeilijkheden te omschrijven en de aard en de frequentie van de voorziene revalidatietussenkomsten te
bepalen, met opgave van het dagelijkse en/ of wekelijks ritme en de voorziene duur van de handelingen.
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De
revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren
mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.
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3.6.

Extra-muro activiteiten

3.6.1. Meerdaagse uitstappen
Om de twee jaar wordt een week zeeklassen georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde en zesde lager
onderwijs.
Extra-muro activiteiten zijn de activiteiten van één of meer dan één schooldag (zoals bv. bos- , zeeklassen, ...),
georganiseerd voor een groep leerlingen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze
lessen of activiteiten dienen te volgen.
De extra-muro activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze activiteiten
worden ingepast in het leerprogramma van de school.
Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze,
culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding.
We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven om hun kind deel te laten
nemen aan deze activiteiten .
Indien de ouders geen toestemming geven, moeten de niet-deelnemende leerlingen verantwoord worden
opgevangen in de school, ze moeten m.a.w. kunnen deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerde
reeks van activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de pedagogisch didactische aanpak die buiten de
school aan de andere leerlingen wordt aangeboden.

3.6.2. Eéndaagse uitstappen
De ondertekening van het schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse
uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra- muro activiteit weigeren, dienen zij dat
vooraf aan de school te melden. Leerlingen dit niet deelnemen aan extra-muro activiteiten dienen op de
school aanwezig te zijn.

3.7.

Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De school heeft een
verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens
de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd
afgesloten bij L.D.B.-Hasselt. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De activiteit wordt onbezoldigd
en onverplicht verricht.
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van
vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade
berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel
aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
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Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is
tot geheimhoudingsplicht.

4. Ouders en school
4.1.

Engagementsverklaring

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

4.1.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking
van de school.
-

Communicatie in onze school vinden we daarom heel belangrijk! Daarvoor plannen we bij het begin
van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van
uw kind en de manier van werken.

-

Wij organiseren twee oudercontacten per jaar (kerstmis en einde schooljaar). Per oudercontact wordt
er één moment voorzien om over uw kind uitleg te geven. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig
zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf
een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van uw kind en dat u steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de
geplande oudercontact momenten kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons
om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

-

Via briefwisseling trachten we jullie ouders op de hoogte te houden van onze werking. In de mate van
het mogelijke gebeurt de briefwisseling op vrijdag. Alle brieven worden op die dag meegegeven. Voor
ouders die gescheiden zijn worden er twee postmappen gemaakt.
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4.1.2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage
en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hier over kan u lezen bij het luik inschrijvingsbeleid (zie 2.1)
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 10u verwittigt bij
afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich
niet onttrekken aan deze begeleiding.
Wij zullen samenwerken met u en met het CLB. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen
naar de meest geschikte aanpak zoeken.

4.1.3. Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit
doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten
nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd
worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder
verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en
naleeft.

4.1.4. Positief engagement ten aan zien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan
ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het
leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:
- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)
- Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio)
- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het
leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige
huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
- Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
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-

Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te
praten.
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf
te laten lezen.
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere
kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders;
Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

4.2.

Oudercontact

Het regelmatig contact tussen school en ouders vinden we belangrijk.
Geplande oudercontacten:
- informatie-avonden (overgang 3de kleuter - eerste leerjaar, per groep, ...);
- individuele contacten (al dan niet het bespreken van het rapport)
- huisbezoeken enkel op aanvraag
- besprekingen met CLB (3de kleuter, zesde leerjaar);
- occasionele contacten: elke schooldag indien nodig tussen 8.45 u. en 9.00 u. en na afspraak.

4.3.

Zorg op school

Onze school werkt met prioriteiten. Deze worden in overleg vastgelegd en meegedeeld tijdens de
informatieavond voor ouders in september en liggen ter inzage in de school.
4.3.1.

Voorzieningen op klasniveau

Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk,...

4.3.2. Voorzieningen op schoolniveau

Kindvolgsysteem
-

-

score van betrokkenheid en welbevinden van de leerlingen.
o KS: via ontwikkelingslijnen een handelingsplan opzetten voor die leerlingen die in een bepaald
ontwikkelingsgebied achterstand opliepen.
o LS via formatieve toetsing van de leerling een handelingsplan opzetten voor die leerlingen die
voor een bepaald leergebied (leerlijn) achterstand oplopen.
Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)
o soorten: overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een groep, bespreking van
leerlingen met problemen (op basis van gegevens uit het kindvolgsysteem).
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o

-

-

samenstelling MDO: directeur, groepsleraar, leraar van de parallelgroep, zorgcoördinator,
taakleraar, externe deskundigen (bvb. begeleiding, CLB,...)
o betrokkenheid van ouders bij en informatie aan ouders over MDO (zie ook oudercontact).
Ambt van taakleraar indien dit mogelijk is via het lestijdenpakket.
Voorzieningen voor leerlingen met een beperking:
o Materiële voorzieningen
o Extra-ondersteuning (bv. via Geïntegreerd Onderwijs (GON) en via Inclusief Onderwijs (ION))
o Voorzieningen op niveau van de “Scholengemeenschap”.
Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen.

4.4.
4.4.1.

Voorzieningen voor leerlingen met moeilijkheden
Voorzieningen

Wanneer kinderen problemen hebben worden deze uitvoerig besproken. In bepaalde situaties kan er een
aanpassing gegeven worden op de klassieke schoolstructuur. Hier voor verwijzen we naar een overleg bij de
zorgcoördinator of bij de directeur.

4.4.2.

Voorzieningen voor leerlingen met een motorische handicap

Hiervoor verwijzen we eveneens naar het zorgplan dat ter inzage is op het bureau van de directeur.
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Afsprakennota
1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken
1.1.

Regelmatige leerling

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid,
aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en
waarvoor hij geen vrijstelling heeft.

1.2.

Afwezigheden – leerplichtcontrole

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin
het zes wordt. Tevens van toepassing bij een langer verblijf in het kleuteronderwijs. Daarnaast zijn ook kleuters
die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan
deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet
voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij
gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen
zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

1.2.1. Ziekte
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit
attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een
orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel
mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één
medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan
effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:
1. het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”.
2. het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst.
31

3. het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals
bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk
briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde
keer is steeds een medisch attest vereist.
U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

1.2.2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont
als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
2. Het bijwonen van een familieraad;
3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het
kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar
vervoer, overstroming,...)
6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende
godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen
in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van
Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst
betreft het Kerstfeest (2 dagen voor de jaren waar het niet samenvalt met het katholieke Kerstfeest),
Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt
met het katholieke Paasfeest.
7. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties, de protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (1. t.e.m. 5.) of een
door u geschreven verantwoording (6 en 7.).

1.2.3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende
omstandigheden:
1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis
(deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel
evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het
buitenland bij te wonen;
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2. Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als
lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de
deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per
schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar);
3. De deelname aan time-out projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor,
maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang
van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige
leerlingen is er geen andere oplossing dan het tijdelijk te laten begeleiden door een externe
gespecialiseerde instantie;
4. In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze
afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om
maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).Ook hier moet u steeds zo vlug
mogelijk een schriftelijke verklaring ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.
Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan
opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan
(vroeger vertrek of latere terugkeer).

1.2.4.

Topsport

Vanaf 1/9/2004 is onder strikte voorwaarden en mits toestemming van de directeur een afwezigheid van
maximaal 6 lestijden per week voor het beoefenen van topsport in de sporten zwemmen, tennis en
gymnastiek mogelijk.
Sporttrainingen moeten bij voorkeur zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Dit om te vermijden
dat leerlingen moeilijkheden krijgen voor bepaalde leergebieden. Enkel voor topsportbeloften die topsport
beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en die een dermate zwaar trainingsschema
volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden
zodat de trainingen binnen én buiten de schooluren een harmonisch geheel vormen. Het uitgangspunt van de
regelgeving op afwezigheden blijft dus dat alle leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs in principe alle
activiteiten volgen, aangezien al deze activiteiten belangrijk zijn voor de volledige ontplooiing. De overheid
moet kinderen ook beschermen tegen eventuele druk van de omgeving die de school op de tweede plaats wil
zetten.
Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier
beschikt dat volgende elementen bevat:
1. Een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
De vraag voor de afwezigheden omwille van topsport zal meestal van de ouders komen of van de
sportfederatie waarbij het kind aangesloten is (zie punt 2 hierna). Het spreekt voor zich dat de ouders akkoord
moeten zijn met de topsporttraining van hun kind en dat zij moeten beseffen dat het kind daardoor ook een
aantal lestijden zal missen.
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2. Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie
Om te vermijden dat enkel de ouders het talent van hun kind beoordelen, moet er ook een verklaring van een
bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie zijn, waaruit blijkt dat de leerling een
trainingsschema van deze federatie volgt én dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school
verantwoordt. Er mag aangenomen worden dat de topsportfederaties deze verklaringen enkel zullen doen
voor leerlingen die inderdaad over een uitzonderlijk talent beschikken, dus niet voor kinderen die aan gewone
‘recreatieve’ sportbeoefening doen. Een verklaring van een individuele sportclub volstaat dus niet.
3. Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse
Gemeenschap.
Vanuit het belang van het kind is er ook een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap, die bevestigt dat het kind het trainingsschema fysiek en
psychisch aankan. Deze voorwaarde is ingebouwd ter bescherming van het kind.
4. Een akkoord van de directie.
Indien aan alle hierboven vermelde voorwaarden (aanvraag ouders, verklaring sportfederatie en medisch
attest) voldaan is, kan de directie het aanvraagdossier aanvaarden. De directie is hiertoe niet verplicht en kan
de aanvraag dus ook weigeren, zelfs al is aan alle voorwaarden voldaan.
Het akkoord van de directie houdt meteen ook een engagement van de school in om de leerling in die mate te
begeleiden dat de afwezige lestijden op school zo goed mogelijk ondervangen zullen worden. De afwezigheid
mag in geen geval leiden tot een achterstand op school. Desgevallend zal dit van het team een extra
inspanning vragen om dit te voorkomen. De directie die dit engagement niet wil nemen (bijv. omdat het een te
grote belasting voor de school zou betekenen), heeft dus het recht om de aanvraag te weigeren.
Zoals bij andere afwezigheden is het de verificatie van het departement Onderwijs die ter plaatse (in de
school) n.a.v. de telling van de leerlingen zal oordelen of aan de vereisten voldaan is en of het dus gaat om een
gewettigde afwezigheid. Is dit niet het geval, dan kan de leerling niet in aanmerking komen als regelmatige
leerling.

1.2.5. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de
andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden
uit punt 1 t.e.m. 3).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens
onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school
bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van
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de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken
moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen
terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten
uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop
geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de
vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch
doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

1.2.6. Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te
beschouwen als problematische afwezigheden.
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z.
problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut
van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken
leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid
melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan
opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.
Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het
CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

1.3.

Te laat komen - vroeger vertrekken

Zie schoolreglement
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook
moeilijk om aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd
in de school zijn.
Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het
klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.
Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas.
Ze krijgen van de leraar/directeur een formulier dat ze door de ouders laten invullen en de volgende schooldag
aan de groepsleraar/directeur geven.
Indien kinderen om welke reden dan ook de school vroeger verlaten, dienen de ouders op voorhand een
document in te vullen en te ondertekenen. Op systematische tijdstippen vroeger vertrekken kan uitsluitend
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met toestemming van de directeur en met een grondige reden en dit voor maximum 5 minuten voor het einde
van de schoolbel.

1.4.

Afhalen en brengen van de kinderen

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. ZIJ NEMEN
KORDAAT AFSCHEID.
Ouders mogen de speelplaats
bewakingsopdrachten hinderen.

niet

betreden,

geen

bewakingsopdrachten

uitvoeren,

geen

Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot
in het klaslokaal.
Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen naar binnen tot aan de schoolpoort. De kinderen die
worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar
de parkeerplaats gaan).
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de
directeur/leerkracht mee wie het kind mag afhalen.
De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.

1.5.

Vrijstelling

De regering moet de procedure tot het bekomen van een vrijstelling en de procedure om de gelijkwaardigheid
van de vervangende activiteiten te bepalen nog vastleggen. In afwachting stellen we volgende regeling voor.
Alle leerlingen nemen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een kind tijdelijk niet in staat is
om bepaalde activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) te volgen is een attest van de arts vereist.
Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen
volgen, is de klastitularis in samenspraak met de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van een
pedagogisch verantwoorde opvang voor deze leerlingen.
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen,
kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze volgen dan vervangende activiteiten. In deze gevallen gelden
volgende afspraken:
-

-

Voor leerlingen van het geïntegreerd onderwijs kan een vrijstelling worden
bekomen voor bepaalde leergebieden of onderdelen ervan die de leerling door zijn
handicap niet kan volgen.
De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activiteiten
waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde onderwijsinspectie werd erkend.
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1.6.

Onderwijs aan huis

Zie schoolreglement hoofdstuk 5
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen
ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een
medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan
krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. De directeur zal dan op zoek
gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met
deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind.
De school kan in overleg met de ouders 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 en de ouders maken
concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen
gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

1.7.

Medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de
leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of
percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door
ongekwalificeerd schoolpersoneel.
Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp
- Wie: leerkracht
- • Hoe: enkel wondverzorging
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-

Indien een dokter nodig is worden de ouders verwittigd en wordt in afspraak met de ouders beslist of
de ouders of de school naar de dokter gaan.

Verzekeringspapieren
-

Contactpersoon: directie / secretariaat
Procedure:
o indien de dokter beslist dat het kind naar huis of ziekenhuis moet, worden de ouders steeds op
de hoogte gesteld.
o de leerling krijgt verzekeringsdocumenten mee om in te vullen en zelf te versturen naar IC
Verzekering nv, Handelsstraat 72, 1040 Brussel

2. Ouders en school
2.1.

Schoolagenda

In de kleuterklassen zijn er infoblaadjes en in de leerlingengroepen van het lager onderwijs hebben de
leerlingen een schoolagenda met een vooraf ingevulde weekplanning, mededelingen van de groepsleraar voor
de ouders, enz. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders aan de leraar.
In de schoolagenda worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. Er is
ook ruimte voorzien voor mededelingen van leerlingen en ouders aan de leraar.
De groepsleraar ondertekent regelmatig de agenda; de ouders of de personen die het kind na de schooltijd
opvangen ondertekenen deze agenda eveneens regelmatig.

2.2.

Naschoolse taken

Een naschoolse taak: opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren
van lessen, opzoeken van documentatie,...
Deze taken worden opgelegd telkens de klastitularis het nodig oordeelt dat aanvullende en/of
herhalingsleerstof dient verwerkt te worden.
Indien de leerling deze opdracht verzuimt te volbrengen zal de klastitularis oordelen welke ordemaatregel
hij/zij zal toepassen.

2.3.

Rapport

Er is voor elke klas lager onderwijs een rapport met om de 10/11 weken een overzicht van de toetsing, al dan
niet formatieve(kleine gehelen) of summatieve (grote gehelen) toetsing. Het rapport wordt ondertekend door
de ouder(s) terugbezorgd aan de groepsleraar.
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Na elke summatieve toetsing wordt de mogelijkheid geboden met de klastitularis te spreken met toelichting
bij de verschillende aspecten (leergebieden, houdingen, ...)

2.4.

Getuigschrift basisonderwijs

Zie schoolreglement hoofdstuk 7
Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerling in aanmerking komen voor en getuigschrift. Het getuigschrift
basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan
heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen
een verklaring met de vermelding van het aantal en het soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. Daarnaast
krijgen de leerlingen een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtpunten voor de verdere
schoolloopbaan.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op
voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden
beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de
ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de
bijdrageregeling.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De
klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en
beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair
onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij
toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De
beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing
omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst,
wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure
Zie schoolreglement hoofdstuk 7


zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend);



wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
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1

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst
van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij
de directeur.

2

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

3

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

4

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

5

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen
ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Vanroye Flor
VZW Kabost
Plankstraat 16
3800 Sint-Truiden

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:


Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;



Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering
waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
6

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

7

De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te
verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

8

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn een plaatsvervanger aan te duiden.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het
beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door
de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht
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2.5.

Problemen op school

Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in het schoolreglement en de
afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

2.5.1. Onenigheid tussen leraren en ouders
Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken
leraar om in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.
Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan
trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg
mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de directeur.

2.5.2. Onenigheid met leerlingen
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leraar als het kind zich
eens vergissen.
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen
volgende maatregelen worden getroffen:
- een ordemaatregel;
- een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven;
- een tuchtmaatregel.
Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecificeerd in hoofdstuk 6 van het
schoolreglement (artikels 14 t.e.m. 17)

2.6.

Ouders en leefregels

We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden (zie hoofdstuk 3) ook zelf te respecteren
en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij de
volgende afspraken naleven:
1. Taalgebruik
Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands
met elkaar. Asiel kinderen die een andere moedertaal spreken en het (Algemeen) Nederlands nog niet
voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.
2. Uiterlijk voorkomen
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Wel wordt er afstand
genomen van modeverschijnselen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te
distantiëren van de medeleerlingen.
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3. Turnkledij
De turnkledij bestaat uit: witte turnpantoffels, een blauwe sportbroek en een t-shirt met daarop het logo van
de school.
Bij het zwemmen is aangepaste zwemkledij verplicht.
4. Schoolmateriaal
Alle leerboeken worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke
beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.
5. Verloren voorwerpen
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijke objecten van de kinderen (kledij,
schoolgerei, fiets, juwelen,...). Het kledingstuk of voorwerp tekenen is aangewezen.

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het
materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

6.

Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die
verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels
na te leven.
7. Verjaardagen
Onze school tracht een uitvoerig gezondheidsbeleid te hanteren. Traktaties bij verjaardagen vallen
hieronder
Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens hun verjaardag in de kijker staan. De traktaties voor onze
leerlingen worden door de school georganiseerd. Kinderen staan de hele dag in de belangstelling en de juf.
organiseert een gezellig samenzijn.
Er wordt door de ouders niets aangekocht voor de leerlingen of voor de kleuters.
8. Drankenbeleid in onze school
Onze school tracht een uitvoerig gezondheidsbeleid te hanteren. Het drankenbeleid valt hieronder.
Drankenbeleid in onze school
- Bij de inschrijving in onze school krijgen de kinderen 1 drinkbus gratis die enkel mag gevuld
worden met water
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-

tijdens de middag kunnen er vier soorten drank worden verkregen met name water, melk,
chocomelk en fruitsap (4 variaties).
tijdens de lesuren mag ook water gedronken worden.
melk ,chocomelk en fruitsap worden in flesjes aangeboden=> er worden geen fruitsap of
andere dranken meer van thuis worden meegebracht
een drankkaart kan op maandag worden aangekocht voor € 6 (10 consumpties), een
soepkaart kost € 6 (10 keer)voor de leerlingen van het lager onderwijs
een soepkaart kost € 3 (10 keer) voor de kleuters.

LET OP!! GEEN FRUITSAPPEN of ANDERE DRANKEN mogen meegebracht worden. WEL WATER naar KEUZE.
Wij motiveren de drinkbus, maar andere waterflesjes mag ook.
9. Luizenkriebelteam
Luizen zijn een jaarlijks terugkomend probleem. Om dit op een doeltreffende manier te bestrijden, heeft onze
school in overleg met de schoolraad en oudercomité een luizen- kriebelteam opgericht. Een aantal
leerkrachten hebben zich geëngageerd om hier deel van uit te maken onder begeleiding van het CLB.
Stappenplan:
1. Voor iedere vakantie worden de leerlingen op de hoogte gesteld van de controle,
die onmiddellijk na de vakantie plaats zal hebben.
2. Onmiddellijk na de vakantie houden we onze kriebeldag. Dit houdt in dat alle
kinderhoofdjes door het luizenkriebelteam gecontroleerd worden.
3. De directie neemt telefonisch contact op met de ouders bij luizen of levende neten.
4. De ouders zijn verantwoordelijk voor het behandelen van de haren. Op de website
van onze school is informatie omtrent de behandeling terug te vinden. Deze info is
uiteraard ook op school beschikbaar.
5. Na een week volgt er bij luizen een nacontrole door het kriebelteam. Indien het
luizen- probleem niet behandeld werd, wordt het CLB ingeschakeld die de ouders
verder zullen begeleiden.
Daarbuiten kan een kind bij enige twijfel of op vraag van de ouders steeds door een lid van het
kriebelteam worden gecontroleerd.
In dit hele proces gaat de school met de nodige discretie

3. Leerlingen en school
3.1.

Leefregels voor leerlingen

3.1.1. Ik en mijn houding
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Ik heb respect voor anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider.

3.1.2. Ik, gezondheid en hygiëne
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik
mijn handen. Ik hou de toiletten netjes.
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. Ik neem mijn turnkledij na elke les mee naar huis om ze te
wassen.
Ik breng liefst alleen gezonde versnaperingen mee (kauwgom is verboden). Als ik dorst heb, vraag ik beleefd te
mogen drinken.

3.1.3. Ik en zorg voor het milieu
Ik zorg mee voor een nette school. Daarom zijn in onze school wegwerpverpakkingen voor boterhammen
(aluminiumfolie, plasticfolie, boterhampapier) en drank (blik, brik en plastic wegwerpflesjes) niet meer toe
gelaten. Ik breng alleen nog herbruikbare brooddozen en drinkbussen mee.
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

3.1.4.

Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. De leraren noem ik “meester” of “juffrouw” en de
directeur spreek ik aan met “mijnheer/mevrouw de directeur”

3.1.5. Ik en schooltaken
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan
op volgende wijze:
- door een nota van mijn ouders in mijn agenda;
- door een briefje van mijn ouders.
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn ouders. Wanneer ik om
gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.
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3.1.6. Ik en mijn materiaal
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.
Ik kaft mijn schriften en boeken.
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige
schoolgerei bij heb, ook voor het zwemmen en de turnles. Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleraar.
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op de school essentieel is, worden voorwerpen
vreemd aan het schoolleven, zoals elektronisch speelgoed, luxespelletjes en multimedia o.m. MP-3 speler,
thuis gelaten.
De kinderen mogen een GSM bij hebben als de ouders dit echt nodig vinden. Hij mag slechts na de schooluren
aangezet worden. Bij overtreding wordt de GSM afgenomen en kunnen de ouders hem terughalen bij de
directie. Als dit zich herhaalt, blijft de GSM gedurende de rest van het schooljaar in bewaring in de school.
De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het
opvoedingsproject van de school.

3.1.7. Ik en spelen
Ik speel sportief en sluit niemand uit.
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. In de klassen, gangen en
toiletruimtes speel ik niet.
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. Bij het
belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.
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3.2.

Veiligheid en verkeer

3.2.1. Ik en toezicht
Ik kom ’s morgens en ’s middags niet vroeger dan toegelaten op de speelplaats.
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.
’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen
afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats, da ga ik naar de opvang.

3.2.2.

Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
Ik respecteer de verkeersreglementen.
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.
Wanneer ik de bus gebruik:
- ga ik direct na het opstappen zitten;
- pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen.

3.2.3. Ik en veiligheid
Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. Ik ga rustig en ordelijk
van en naar de klassen en op de trappen.
Ik ga niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn (bv. kelder, zolder, keuken,…).
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. Ik raak geen onderhoudsproducten aan.
Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leraar.

3.2.4. Wat te doen bij een ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?
Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. Ik vertel:
- waar het ongeval gebeurd is;
- wat er gebeurd is;
- wie erbij betrokken is.
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3.2.5.

Wat te doen bij brand?

Bij brand verwittig ik onmiddellijk de volwassene, die ik het eerst ontmoet.
Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening aangeleerd hebben
gebruikten, zonder te lopen. Ik volg de instructies van de leraren:
- ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten;
- ik laat al mijn materiaal achter;
- ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

3.3.

Ik en het schoolreglement

3.3.1. Wat als ik de afspraken niet naleef?
Ik krijg een mondelinge opmerking.
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. Ik krijg een extra taak en mijn
ouders ondertekenen.
Ik word naar de directeur gestuurd.
De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. Ik word een tijdje
afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure tegen mij starten.

3.3.2. Wat als de leraar zich vergist?
Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar,
liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te
luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een beslissing treffen.
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