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Hartelijk welkom
Jij en ik
Jij…
peuter, kleuter, kind, ouder, grootouder, leesmoeke/-vake, zwemvake/-moeke, juf/meester, stagiair,
beginnende leerkracht, CLB-medewerker, secretariaatsmedewerker, onderhoudspersoneel, zorgjuf, directeur…
en ik!
Jij en ik, samen, met een hart voor onze school.
Laten we er samen in geloven.
Laten we er samen iets van maken.

Jij en ik!

Beste ouders,
Allereerst heten we jullie, als ouder(s) van de kinderen die naar onze school komen, van harte
welkom. We danken jullie voor het vertrouwen dat je in ons stelt.
Het schoolteam zal zich volledig inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van jouw kind. Hoe dit
gebeurt op onze school, kan u in dit informatieboekje lezen.
Je mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderricht
verwachten. We hopen op vele terreinen goed te kunnen samenwerken.
Bij vragen en problemen staan we steeds klaar om samen met jullie naar een oplossing te zoeken.
We hopen dat jullie je kind aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de
afspraken na te leven.
Omdat jaar na jaar onze informatiebrochure groeide, hebben we besloten om in deze tijd van
digitalisering dit boekje te beperken tot de praktische info die je geregeld als ouder wenst te
raadplegen. Je krijgt wel het overzicht met de verwijzingen naar de website.
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Met vriendelijke groeten,
Het Visitatieteam
Directeur Hilde Van Damme
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DEEL I - Ons eigentijds christelijk opvoedingsproject
School maken is vandaag een samenspel van JIJ en IK. Het schoolteam, de ouders, het
schoolbestuur… zorgen samen voor een boeiende en leerrijke omgeving waarin kinderen, met vallen
en opstaan, kunnen en mogen leren.
Daarom kiezen we de weg van de dialoog, met alle partners, om in het belang van iedereen te
genieten van wat mooi is en aan te pakken wat beter kan.
Bij het realiseren van ons eigen onderwijs- en opvoedingsproject laten we ons sterk leiden door de
doelstellingen geformuleerd in de brochure: “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in
Vlaanderen”.
Als team hebben we 5 belangrijke aandachtspunten gekozen.

Respect
Jij en ik…
Om goed samen te leren en samen te werken, hebben we aandacht voor elkaar en onze omgeving.

Betrokkenheid
Jij en ik…
Om het gezamenlijk leren te bevorderen, bouwen we samen aan een warme school
waar iedereen zich thuis voelt.

Erkenning en waardering
Jij en ik…
Om iedereen voldoende kansen te geven, zorgen wij er samen voor dat ieders
eigenheid gezien, gekend en aanvaard wordt.

Openheid
Jij en ik…
Om goed met elkaar samen te leven/leren, staan we open voor ieders
ideeën en zien ze als een verrijking.

Persoonlijke ontwikkeling
Jij en ik…
Om goed te kunnen groeien, houden we rekening met ieders tempo, mogelijkheden en niveau.

Het verhaal van het mosterdzaadje past bij wat belangrijk is voor onze school. Zaaien, verzorgen,
kansen en ruimte geven en hopen op een mooie toekomst.
Met respect, met een grote betrokkenheid, in alle openheid, met erkenning en waardering van ieders
eigenheid, met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling in dialoog samenwerken met alle
betrokken om zo goed mogelijk ‘de zaadjes’ te verzorgen om ze goed te laten groeien.
Wij dromen dat onze kinderen eens ‘de grote boom’ mogen worden uit het verhaal.
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DEEL II - DE SCHOOLSTRUCTUUR EN DE SCHOOLPARTICIPANTEN
1

Vestigingsplaatsen

De school heeft twee vestigingsplaatsen die een pedagogisch geheel vormen:
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Visitatie
Rosstraat 7
9200 Baasrode
052/33 44 12
visitatie.baasrode@telenet.be
Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool
Vlassenbroek 188
9200 Baasrode
052/21 91 31

2

Organisatie van de school

2.1 Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid
en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur is de ‘VZW Óscar Romero Scholen’, Kerkstraat 60, 9200 Dendermonde.
2.2 De campusraad
Onze school heeft een campusraad. De voorzitter van de campusraad is de vertegenwoordiger van
de campus Visitatie in de raad van bestuur van de ‘VZW Óscar Romero Scholen’. Het doel van de
campusraad is advies geven aan de raad van bestuur en de visie van de school op te volgen en verder
uit te bouwen.
De voorzitter van de campusraad is Dirk De Decker. De andere leden van de campusraad zijn: Bert
Van Praet, André Van Duyse, Paul Saeys, Jackie Bultijnck, Ann Caremans.
2.3 De directeur
De directeur is aangesteld door het schoolbestuur voor de dagelijkse leiding van de school en
adviseert de campusraad op verschillende domeinen.
De directie heeft de opvoedende, onderwijskundige en administratieve leiding van de school.
De directeur is Hilde Van Damme.
2.4 Het onderwijsteam
Leerkrachten en directeur zorgen samen voor het onderwijskundig aspect. Het aangeboden
onderwijs is conform de wetgeving en voldoet aan de gestelde doelstellingen van het ministerie van
onderwijs (ontwikkelingsdoelen en eindtermen).
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Het Visitatieteam bestaat uit:
Kleuterschool:
1ste kleuterklas A (bijtjesklas)
1ste kleuterklas B (schilpaddenklas)
1ste kleuterklas C (uiltjesklas)
2de kleuterklas A (kikkerklas)
2de kleuterklas B (Nemoklas)

heleen.michem@visitatiebaasrode.be
veerle.verhas@visitatiebaasrode.be
elke.vanmele@visitatiebaasrode.be
astrid.philips@visitatiebaasrode.be
ann.derop@visitatiebaasrode.be
karen.marckx@visitatiebaasrode.be

3de kleuterklas A (monstersklas)
3de kleuterklas B (drakenklas)

Heleen Michem
Veerle Verhas
Elke Van Mele
Astrid Philips
Ann de Rop (4/5)
Karen Marckx (1/5)
Claudia De Clippel
Els Van Damme

1ste+2de+3de kleuterklas Vlassenbroek

Ann Delacourt

ann.delacourt@visitatiebaasrode.be

Zorgjuf

Karen Marckx

karen.marckx@visitatiebaasrode.be

Gymleerkrachten

Anja Scholliers
Charlotte Rombaut

anja.scholliers@visitatiebaasrode.be

Lincy Verhofstadt

lincy.verhofstadt@visitatiebaasrode.be

Kinderverzorgster
Lagere school:
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar A
2de leerjaar B
3de leerjaar A
3de leerjaar B
4de leerjaar A
4de leerjaar B
5de leerjaar A
5de leerjaar B
6de leerjaar A
6de leerjaar B

claudia.declippel@visitatiebaasrode.be

els.vandamme@visitatiebaasrode.be

charlotte.rombaut@visitatiebaasrode.be

Ilse Jaspaert
ilse.jaspart@visitatiebaasrode.be
Isabelle Waegeman
isabelle.waegeman@visitatiebaasrode.be
Simonne Willems (1/2) simonne.willems@visitatiebaasrode.be
Lisa Lippens (1/2)
lisa.lippens@visitatiebaasrode.be
Annemie De Budt (4/5) annemie.debudt@visitatiebaasrode.be
Karen Marckx (1/5)
karen.marckx@visitatiebaasrode.be
Wendy Hofman
wendy.hofman@visitatiebaasrode.be
Evelien De Rechter
evelien.derechter@visitatiebaasrode.be
Nathalie Laureys
nathalie.laureys@visitatiebaasrode.be
Claudia De Prez
claudia.deprez@visitatiebaasrode.be
Hadewijch De Bleser hadewijch.debleser@visitatiebaasrode.be
Kristoff Malfliet (4/5)
kristoff.malfliet@visitatiebaasrode.be
Kathleen Vermeulen(1/5) kathleen.vermeulen@visitatiebaasrode.be
Daniëlle Korte
danielle.korte@visitatiebaasrode.be
Ria Van den Breen (4/5) ria.vandenbreen@visitatiebaasrode.be
Lisa Lippens (1/5)
lisa.lippens@visitatiebaasrode.be

Ambulante leerkracht
Gymleerkracht

Karen Marckx
Kathleen Vermeulen

karen.marckx@visitatiebaasrode.be
kathleen.vermeulen@visitatiebaasrode.be

Leerkracht lerarenplatform

Lies Van Uytvange

lies.vanuytvange@visitatiebaasrode.be
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2.5 De zorgcoördinator
De interne zorgbegeleider op onze school is Annemarie Eeckhout
(annemarie.eeckhout@visitatiebaasrode.be). Zij coördineert het zorgbeleid op school op 3 niveaus:
schoolniveau, leerkrachtenniveau en leerlingenniveau.
2.6 De ICT-coördinator
Binnen de scholengemeenschap is Jordan Drieghe (jordan.drieghe@visitatiebaasrode.be) aangesteld
als ICT-coördinator. Elke maandag komt hij bij ons op school en probeert ICT-werking binnen onze
school up-to-date te houden.
2.7 De administratieve medewerkers
De administratieve taken worden uitgevoerd door Carine Van De Voorde en Matthias De Wit. Voor
eventuele vragen kan je hen contacteren op secretariaat@visitatiebaasrode.be.
De boekhouding is in goede handen bij Luc Hermans.
2.8 Het onderhoudspersoneel
De school wordt netjes gehouden door Marlise en Kathleen De Clerck.
2.9 De klassenraad
Dit is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde
leerlingengroep of individuele leerling.
2.10 De leerlingenraad
We hebben op onze school een leerlingenraad. De leerlingen uit 4 -5 en 6de leerjaar kiezen 6
leerlingen Hierin is elke klas van de tweede en de derde graad vertegenwoordigd door een leerling.
Die vertegenwoordigers worden ieder jaar in het begin van het schooljaar per klas verkozen. De
leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur of zorgcoördinator. De vergaderingen vinden
om de zes weken plaats op school tijdens de middagpauze. De agendapunten en vergaderdata
worden samen met de leerlingen opgesteld. De verslagen van de vergaderingen worden in alle
klassen voorgelezen en besproken.
2.11 De ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom
vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De school wil doeltreffend samenwerken met alle ouders.
De hulp en de medewerking van een dynamische ouderraad is van groot belang.
De samenwerking van de ouderraad met de school kan:




op pedagogisch vlak: door voordrachten in te leggen rond een specifiek onderwerp
op sociaal vlak: door mee te denken en hulp te bieden omtrent bv. verkeersveiligheid, sociale
voordelen, contacten met culturele en openbare verenigingen...
op materieel vlak : door hulp te bieden bij activiteiten die de school inricht zoals:
grootouderfeest, schoolfeest, taartenverkoop, eetfestijn, kerstmarkt, Sinterklaasfeest

Contactpersonen:
Kim Maes
Sandra Vrijders
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2.12 De schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld
voor een periode van vier jaar.
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de
onderliggende ouderraad en het leerkrachtenteam. De leden van de lokale gemeenschap worden
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Zetelen in de schoolraad:
Voor het personeel:
Kathleen Vermeulen en Annemarie Eeckhout
Voor de ouders:
Kim Maes en Marijke De Saeger
Afvaardiging schoolbestuur:
Dirk De Decker en Ann Caremans
Afvaardiging lokale gemeenschap:
Paul Nuyts en Christiaan Van Den Broeck
2.13 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Waas en Dender www.vclbwaasdender.be of via
Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde, 052 21 52 53.
Het onthaalteam voor onze school bestaat uit Lynn Verheyt lverheyt@vclbwaasendender.be en
Evelien De Waele edwaele@vclbwaasdender.be.
Indien een begeleidingstraject wordt opgezet, dan kunnen ook andere CLB-medewerkers je helpen.
2.13.1 Wat doet het CLB?
Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplichtend, een ander deel
is op vraag van jullie.
Wij werken ook samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.
Het verplicht aanbod :
Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen. Deze
systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde leerjaar en
zesde leerjaar. (In schooljaar 18-19 wordt daar licht van afgeweken: er is een bijkomende aanbod in
tweede kleuter en de leerlingen van het vierde leerjaar worden niet gezien.)
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de
leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met
meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste kleuter wordt de
aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk nagestreefd.
Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht
(spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het
CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school
te krijgen.
Tot slot heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke
ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te
melden aan school: kroep (difterie), kinkhoest, roodvonk (scarlatina), geelzucht (hepatitis),
hersenvliesontsteking (meningitis), kinderverlamming (polio), , tuberculose,, schurft, bof, mazelen,
rode hond (rubella), windpokken, luizen, impetigo(krentenbaard), schimmelinfecties van de huid,
ernstige gevallen van buikgriep, buiktyfus en Hiv-infectie.
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Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de
maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn
ouder(s) worden geweigerd.
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een
onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan kan het
onderzoek door een andere arts worden uitgevoerd.
Op vraag van ouders en leerlingen:
Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij
volgende problemen:





Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige
leerproblemen,…
Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…
Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…
Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag,
vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te
gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van
een vragenlijst, enz.
2.13.2 Hoe werkt het CLB?
Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het
CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus
niet vrij kiezen. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot
de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.
Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving. CLBmedewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen
zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de directie,
de leerlingbegeleider of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling sluiten
ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan.
Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv.
leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen
in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag
uitgewisseld worden. School en CLB houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie
rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
2.13.3 Een multidisciplinair CLB-dossier
Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en
medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert,
wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij een wachttijd
van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als bekwame leerling (ouder
dan twaalf jaar) verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische (nietverplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende
(verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van
leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van
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toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden
ingediend bij Dhr. Johan Van Acker, directeur van het VCLB Waas en Dender.
Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact
(en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).
2.14 Het ondersteuningsnetwerk
In de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in de regio Waas en Dender de
krachten gebundeld in één ondersteuningsnetwerk ‘De Accolade’.
Voor algemene en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend
aanspreekpunt voor ouders:
Ondersteuningsnetwerk ‘De Accolade’
Heilighartlaan 1a, 9160 Lokeren
www.deaccolade.be
09 346 90 08
2.15 Het lokaal overlegplatform (LOP)
Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Dendermonde.
Onze LOP deskundige is Jacky De Blaere
Jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be
2.16 Scholengemeenschap “Schelde en Denderland”
De coördinerend directeur is Chris Pauwels.
2.17 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
2.18 Commissie inzake leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
2.19 Commissie zorgvuldig bestuur
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
t.a.v. Marleen Broucke
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL III - SCHOOLREGLEMENT
1

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel
je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo
weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele
periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
1.1 Oudercontacten
Jullie, de ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht
hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in september een informatiemoment.
We willen je op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we
mondeling (een gesprek) of schriftelijk (het rapport en de agenda).
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we
je weten op welke data die doorgaan.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een
gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij
vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je
kind.
1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan
het CLB.
Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je kind op tijd naar school brengt en dit zowel in het
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.30 u en eindigt om 15.30 u.
De poorten sluiten bij het belsignaal. Kinderen die te laat komen, kunnen alleen langs de voordeur
binnen. Leerlingen die herhaaldelijk te laat komen, worden aan de directie gesignaleerd.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je
kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen.
We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.
Binnen een kwartier na het beëindigen van de lessen moet jouw kind zijn afgehaald of zelfstandig
naar huis zijn gegaan. Indien dit niet mogelijk is, laat je jouw kind in de buitenschoolse opvang
verblijven.
Het Initiatief Buitenschoolse Opvang ‘De speelvogels’ vind je in de
Sint-Ursmarusstraat 100 a, 9200 Baasrode
052 34 50 50 of 0472 48 00 16
Verantwoordelijke: Sharon Pesant
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Op school is voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de Stad Dendermonde.
Je vindt meer informatie op de website van de Stad Dendermonde www.dendermonde.be. Of je kan
mailen naar opvang.visitatieschool@dendermonde.be of bellen naar het nummer 0496 56 46 87.
1.3 Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Als je kind specifieke
onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een
breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke
beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan
we steeds in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat
wij van jou als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft.
1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands.
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.
Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand
van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te
stimuleren bij het leren van Nederlands.

2

Inschrijven en toelaten van leerlingen (zie onderwijsregelgeving)

2.1 Inschrijven van leerlingen
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De
inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet
akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als
gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie
ook punt 2.2).
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien
jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.
Kinderen geboren in 2017 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2018-2019. Voor
hen is het inschrijvingsdecreet van toepassing, evenals voor kinderen die voor schooljaar 2018-2019
van school wensen te veranderen.
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Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor broers en zussen
en kinderen van personeel. Daarna volgt een periode voor SES en niet-SES kinderen (SES = Sociaal
economische status van de gezinnen waaruit de leerlingen komen) met een systeem van dubbele
contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor vrije inschrijvingen. De
inschrijvingsperiodes worden in overleg met het Lokaal Overleg Platform (LOP) Dendermonde
vastgelegd:
Voorrangsperiode voor broers en zussen:
inschrijvingsperiode SES / niet-SES
vrije inschrijvingsperiode

van 01/02/19 tot en met 28/02/19
van 04/03/19 tot en met 29/03/19
vanaf 23/04/19

Er zal in alle Dendermondse scholen samen plaats genoeg zijn om alle kinderen op te vangen.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft
de school in onder ontbindende voorwaarde. Als pas na de inschrijving blijkt dat er zo’n verslag is,
wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens
organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die
nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg
met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag
van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of
om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
2.2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
In september van het jaar waarin het 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. Voor
leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
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
(zie punt Afwezigheden).
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;
2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het
lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
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inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling
aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen
daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht.
Een leerling die één van de getuigschriften heeft behaald die op het einde van een traject in het lager
onderwijs worden uitgereikt, kan geen lager onderwijs meer volgen tenzij de klassenraad dit toelaat.
Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende
schooljaar al acht jaar geworden zijn.
In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende
schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en
een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en
van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten
worden tot het lager onderwijs.
2.3 Weigeren/ontbinden van de inschrijving
Onze school heeft bij het Lokaal Overleg Platform (LOP) haar maximumcapaciteit vastgelegd.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling
krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister
geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar
waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het
inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n
verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om
de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een
beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis
van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling 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.
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2.4 Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar. We vragen in de loop van de maand juni een schriftelijke
bevestiging.
2.5 Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast
taaltraject.
2.6 Omgaan met leerling-gegevens
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke
gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen
en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.
Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie
van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.”
Om de overgang naar een andere onderwijsvorm of naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te
laten verlopen, kan er in overleg met de ouders, voor geattesteerde leerlingen, een zorgformulier
worden opgesteld. Dit document bevat relevante informatie over de onderwijsloopbaan van het kind
zoals bijvoorbeeld gegevens over de leerstoornis, aanpak, belangrijke gegevens van medische aard,
schoolrapporten, enz.
Bij schoolverandering wordt een kopie van het gemotiveerd verslag tot GON (Geïntegreerd Onderwijs) en
een kopie van het verslag tot BO (Buitengewoon Onderwijs) overgedragen aan de nieuwe school.

3

Ouderlijk gezag

3.1 Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip
en extra aandacht bieden.
3.2 Neutrale houdingen tegenover ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is,
houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
3.3 Afspraak in verband met informatiedoorstroming naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze
van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
De ouders hebben beiden recht op alle informatie over het kind en de school.
Onkosten van het kind, de maandelijkse rekening, worden door slechts één rekening betaald.
Gescheiden ouders moeten hierover zelf afspraken maken.
3.4 Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.
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4

Organisatie van leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind
kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is
dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing
wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft
ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De
school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de school beslist in welke leerlingengroep je kind terechtkomt.

5

Afwezigheden

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de
leerplicht – niet steeds op school moeten zijn.
5.1

Wegens ziekte


Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest
verplicht.
 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de
ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk
buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheid is geen
toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je
geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.
Voorbeelden hiervan zijn:




het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en
aanverwant;
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
het vieren van een feestdag dat hoort bij het geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

5.3 Afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de
directeur. Het betreft hier de afwezigheid wegens:





de rouwperiode bij een overlijden;
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging of culturele en / of sportieve manifestaties;
de deelname aan time-out projecten;
persoonlijke reden in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat de ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie
te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school
is van 1 september tot en met 30 juni.

Schooljaar 2018-2019

18

5.4 Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is het belang van je kind om het elke
dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op
achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste
leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook
de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart
worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6

Onderwijs aan huis

Als je kind vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) ziekte of
ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht
op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan
gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet chronische ziekte, dan kan tijdelijk
onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalender
dagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt
de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een
chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per opgebouwde schijf
van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school
verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk
onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis
te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de
leerlingengroep van het kind.
Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
Als je kind aan de voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheden van tijdelijk
onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die
volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.
De school kan in overleg met 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.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7

Een- of meerdaagse schooluitstappen

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn de normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten
deelnemen aan extra- murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar voorzien.




Doel ééndaagse uitstappen: De uitstappen verlevendigen het onderwijs in diverse
facetten: cultuur, natuur, techniek, sport, sociale vaardigheden. Vaak illustreren en
inspireren ze de leerinhouden en lesactiviteiten.
Doel meerdaagse uitstappen: Intensieve kennismaking met de kuststreek en het leven op
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een boerderij door een complete onderdompeling, het vergroten van de sociale interactie
en opgroeien tot zelfstandigheid.
Aanbod: Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan tweejaarlijks voor vijf dagen op
zeeklassen.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname
van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete
ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te
melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan
een volledige lesdag duurt.
Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra- murosactiviteiten.
Leerlingen die niet deelnemen, dienen op de school aanwezig te zijn.
Bij afwezigheid op een reeds betaalde uitstap kan het bedrag van de busreis niet worden
terugbetaald. De andere kosten wel.

8

Getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die
in voldoende mate de eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen
getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of
zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).
Een leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als
gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als de leerling geen
getuigschrift krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift met bereikte doelen.
8.1 Procedure tot het uitreiken van een getuigschrift
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen.
Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindterm gerelateerde leerplandoelen voldoende in
aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk
op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:





De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
De gegevens uit het LVS;
Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden
heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
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8.2 Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:

1

2
3
4
5



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



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

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een
overleg aan bij de directeur.
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.
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.
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.
De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte
van de beslissing.
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad
kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via een
aangetekende brief of door een brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af
te geven.
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

7

8

9

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind 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.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 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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9

Herstel- en sanctioneringsbeleid

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces bij elk kind. Kinderen kunnen
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen
te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een
mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een
oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school
tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust kiezen om een bepaalde gevallen
een tuchtmaatregel op te leggen.
9.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg
met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je
kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:





een gesprek met de zorgcoördinator;
een time-out:
je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar
de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is
gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;
een begeleidingsplan:
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich
meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het mee
verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind
opgevolgd.

9.2 Herstel
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op
herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met
elkaar in gesprek te gaan.
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:





een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
een bemiddelingsgesprek;
no blame-methode bij een pestproblematiek;



een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of
vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg
zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn
afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 3.9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd
uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

9.3 Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je
kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:



een verwittiging in de agenda;
een strafwerk;
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een specifieke opdracht;
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
9.4 Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en
integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur
een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige
leerling in het lager onderwijs.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:



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

Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind
preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te
kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De
directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De
preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf
opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende
schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die
eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1

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

2

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

3

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

4

Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd
en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt
de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
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Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het
kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is
onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de
ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken
naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting kan het schoolbestuur de betrokken leerling het huidige,
het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar weigeren terug in te schrijven.
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de
lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt
aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat
de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat
als volgt:
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het
verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering
waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of
overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
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De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn
van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend
voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10

Bijdrageregeling

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte
uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven
zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor
betalen. In de bijdragenlijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel
richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de
richtprijs zal liggen. Het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
Kleuteronderwijs: max. 45 euro per schooljaar
Lager onderwijs: max. 85 euro per schooljaar
Meerdaagse uitstappen: max. 435 euro voor de volledige duur lager onderwijs
Middagtoezicht
Warme maaltijd kleuters (soep en hoofdgerecht)
Warme maaltijd lager (soep, hoofdgerecht en dessert)
Soep
Melk, flesje water plat of bruis
Fruitproject
Badmuts
Zwembrevet
Turn T-shirt
Turnzak
Nieuwjaarsbrieven

€ 1 per middag
€3
€ 3,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 7,50 per schooljaar
€ 1,10
€ 1,10
€ 6,50
€3
€ 0,80

Raming onkosten schooljaar 2018-2019
Uitstappen
Workshops
Totaal

1ste kleuterklas
€ 15
€ 6,60
€ 21,60

1ste leerjaar
Uitstappen
€ 12,50
Workshops
€ 11,20
Totaal
€ 23,70
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2de leerjaar
€ 24
€ 11,20
€ 35,20

2de kleuterklas
€ 18
€ 6,60
€ 24,60
3de leerjaar
€ 47,50
€ 24,20
€ 71,70

4de leerjaar
€ 42,50
€ 12,60
€ 55,10

3de kleuterklas
€ 29,15
€ 11,10
€ 40,25
5de leerjaar
€ 33,40
€ 17,60
€ 51

6de leerjaar
€ 67,90
€ 15,10
€ 83
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De ouderraad betaalt




7 euro voor elk kind dat op schoolreis gaat;
het volledige bedrag voor het langlaufen voor het vijfde leerjaar;
de inkom en het vervoer voor de kinderen die gaan zwemmen.

10.1 Wijze van betaling
Ouders krijgen elke maand een rekening met overschrijvingsformulier. We verwachten
dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na
verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening
te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders
het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
10.2 Bij wie kan je terecht in verband met betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met
de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de
wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is,
zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt
hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

11

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest (zie
infobrochure onderwijsregelgeving punt 9).

12

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De
school doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie
De VZW Óscar Romeroscholen, Kerkstraat 60, 9200 Dendermonde
Maatschappelijk doel: [zie statuten]
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen.
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Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is
toevertrouwd.

13

Welzijnsbeleid

13.1 Preventie
 Verwachtingen naar de ouders: aandacht voor de algemene preventie, info inzake veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu die verspreid wordt via o.a. het schoolreglement,
klasbezoeken, oudercontacten… in samenspraak met het kind ook thuis door te nemen en
toe te passen.
 Verwachtingen naar de kinderen: de afspraken op de speelplaats naleven, tijdens
evacuatieoefeningen rustig blijven, afspraken inzake veiligheid, gezondheid en milieu die
verspreid worden via o.a. klas- en schoolafspraken, na te leven.
Kinderen mogen niet in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld zakmessen)
en ook niet van speelgoed waarmee ze anderen kunnen verwonden.
De leerlingen mogen niet vroeger op de speelplaats zijn dan één kwartier voor de aanvang
van de lessen, dan begint immers het toezicht van de leerkracht. Na de lessen mogen de
kinderen niet blijven rondhangen in de schoolomgeving, maar dienen ze zich via hun gewone
weg rechtstreeks naar huis te begeven.
 Onze school beschikt over een interne preventieadviseur, Vera Smekens, zij beschikt over de
nodige bekwaamheid, onafhankelijkheid en het nodige gezag om veiligheidsmaatregelen te
treffen en ze te doen naleven.
De preventieadviseur screent de school op zeven domeinen: arbeidsveiligheid, bescherming
van de gezondheid, psychologische belasting, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de
arbeidsplaats en leefmilieu. Zij geeft advies aan de directie en het schoolbestuur.
 Minstens één keer per jaar wordt er een evacuatieoefening gehouden om de
schoolgebouwen op een systematische en snelle wijze te leren ontruimen. Alles verloopt via
een vast draaiboek en evacuatieplan, bezorgd aan alle leerkrachten. De evacuatieoefening
gebeurt steeds onaangekondigd.
13.2 Gezondheid
We verwachten dat je kind voor het naar school komt een ontbijt heeft gegeten.
Voor de gezondheid van de kinderen vragen wij om zeker op woensdag enkel fruit mee te geven als
tussendoortje. De andere dagen promoten we ook fruit maar kan een koek of een boterham. Als je
kind een koek meebrengt, voorzie dan een droge koek zonder chocolade. Snoep is op geen enkel
moment toegelaten, ook niet als traktatie voor een verjaardag.
Op school drinken we enkel water of melk. Je kan dit zelf meebrengen of aankopen op school.
13.3 Verkeersveiligheid
 Verwachtingen naar de ouders: als ouder ben je de belangrijkste verantwoordelijke voor de
verkeersopvoeding van je kind. Je hebt hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Je ziet er op
toe dat je kind op een verkeersveilige wijze naar school komt. We stimuleren ouders en
kinderen dan ook om te voet of met de fiets te komen. Stimuleer je kind om een fluohesje en
fietshelm te dragen.
Gebruik als ouder steeds het voetpad en steek over op het zebrapad.
Kom je met de auto, dan dienen de kinderen in een aangepast kinderzitje geplaats te worden
en dragen ze verplicht een gordel. Parkeren doe je het best op ‘De Vliet’ of het ‘Dorpsplein’.
In de Kloosterstraat is het vanaf 8 uur een ‘schoolstraat’, je mag dan de straat niet in- of
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uitrijden. Dit geldt ook na school van 15.15 tot 15.45 uur.
Kinderen jonger dan 9 jaar laat je best niet zelfstandige fietser in het verkeer.
Verwachtingen van de leerlingen: neem steeds de veiligste weg naar huis, pas de
verkeersregels strikt toe en steek over onder begeleiding van de gemachtigde opzichters.

13.4 Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen
gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp
verzoeken.
Wanneer je kind ziek is, wordt verwacht dat ouders zelf hun verantwoordelijkheid hierin opnemen.
Zieke kinderen verblijven het best niet op school.
Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn.
De huis- of kinderarts die de ziekte vaststelde, zal je zeggen of je de school moet verwittigen. De
directeur is wettelijk verplicht de schoolarts te contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor
zover dit nodig is voor het kind, de klas of de school.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering
en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden
gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een
samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.
13.5 Stappenplan bij ongeval of ziekte
 Eerste hulp wordt toegediend door de leerkrachten. Is de verwonding ernstig dan worden de
ouders verwittigd, zodat zij met het kind naar de dokter kunnen gaan. Kunnen we de ouders
niet bereiken, dan gaat een leerkrachten met het kind bij de huisarts of naar de dienst
spoedgevallen.
Bij een ongeval kunnen de verzekeringspapieren afgehaald worden op het secretariaat.
 Verzekeringspapieren: de school is verzekerd bij IC-verzekeringen.
De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke letsels van je kind, hetzij bij een ongeval op
school, hetzij op de weg van huis naar school of terug, andere extra-murosactiviteiten zoals
leeruitstappen, schoolfeest…
Ze dekt dus niet de stoffelijke schade (fiets, kledij…). De schoolverzekering komt niet
tussenbeide voor schade die een leerling toebrengt aan een derde persoon.
Het verschil tussen de reële medische kosten en hetgeen je terugbetaald krijgt van het
ziekenfonds, krijg je van de verzekering terug betaald.
 Wat te doen bij een ongeval?
- de directie verwittigen en formulieren vragen op het secretariaat
- geneeskundig getuigschrift laten invullen door de behandelde arts
- alle onkosten eerst zelf betalen
- met de onkostennota’s naar het ziekenfonds gaan en de uitgavenstaat laten invullen
- het dossier opsturen naar de verzekeringsmaatschappij
13.6 Rookverbod
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten
van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen
we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze
school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.
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Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
13.7 Zindelijkheid
Van de allerjongsten wordt verwacht dat ze zindelijk zijn voor ze naar school komen. Een ongelukje
kan wel gebeuren, daarvoor verwachten we dat de ouders hun peuter voorzien van reserve kledij en
verzorgingsmateriaal (pamperbroekje en vochtige luierdoekjes).
13.8 Haarverzorging en luizen op school
Het haar van kinderen moet thuis regelmatig gewassen en iedere dag gekamd worden. Wanneer je
kind geplaagd wordt met luizen, is dit een vervelend probleem voor iedereen.
Hoofdluizen zijn geen gevaarlijke parasieten. Zij dragen geen ziekten over bij de mens. Zij zijn alleen
vervelend (jeuk-krabben) en besmettelijk voor anderen.


Het is van belang dat jullie, ouders, regelmatig de hoofdharen van jullie kinderen nakijken op
luizen of neten gedurende het ganse schooljaar.
Levende luizen worden met de luizenkam verwijderd. Bij het onderzoek van de haren en de
hoofdhuid, dient vooral grondig te worden gezocht naar neten. Het vinden van deze eieren van
luizen (neten) wijst meestal op een luizenbesmetting, ook als men niet onmiddellijk luizen ontdekt.
Neten worden bij voorkeur aangetroffen in de nekstreek en achter de oren. Ze zitten tamelijk dicht
tegen de hoofdhuid aan, stevig vastgehecht aan de haren en hebben een wit parelachtig uitzicht. In
tegenstelling tot de normale schilfertjes komen de neten zeer moeilijk van de haren los.

 Hoe behandel je de haren bij vaststellen van luizen bij uw kind?
- Ofwel de nat-kammethode
Pas de nat-kamtest toe 2x per week gedurende 2 weken.
Beste resultaat bij een toepassing op dag 1, 5, 9 en 13.
-

14

Ofwel met een hoofdluismiddel.
Vraag uw apotheker om advies.

Afspraken en leefregels

14.1 Gedragsregels
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
Als bewust lid van onze gemeenschap draag je zorg voor de schoolmeubelen, het
didactisch materiaal, de lokalen en gebouwen. Rapporteer elke beschadiging bij de
directie, die de schuldige(n) op het matje zal roepen en aan wie ze de rekening zal
presenteren.
Elke vorm van diefstal en vandalisme is een zware fout en heeft bijna altijd de verwijdering
uit de school tot gevolg. Diefstal is asociaal en moet bestreden worden.
We raden de ouders aan de naam van hun kind te vermelden op bezittingen en in
kledingstukken.
Elke vorm van geweld, brutaliteit en pesterij - vooral tegenover jongere of zwakkere
leerlingen - zal streng gesanctioneerd worden.
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Niemand mag - zonder toelating van de directie - op school iets te koop aanbieden,
aanplakbiljetten uithangen of tijdschriften en boeken verspreiden.
Kauwgom wordt niet geduld.
Ouders van een kind van de lagere school begeleiden hun kind tot aan de poort van de
speelplaats en wachten het daar ook op.
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder
voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende
redenen voorhanden zijn, kan aan ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud
te hebben met een leerkracht. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders
voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd
aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).
De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste
opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de
ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) - school. In
voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een andere
school te zoeken.
14.2 Kledij
De school vraagt aangepaste kledij bij sport en ontspanning. Het dragen van een jogging en de verder
noodzakelijke uitrusting bij zwemmen, sportdag en schoolreis wordt van de kinderen gevraagd.
Zomerkledij mag geen strandkledij zijn, erg korte rokjes, korte shorts of korte T-shirts en
strandslippers zijn niet toegelaten. . Make-up voor leerlingen is verboden. Indien nodig worden de
kinderen hierover aangesproken en terecht gewezen. Een piercing is enkel toegelaten in de oorlel,
stretchers en andere piercings zijn verboden.
De leerlingen dienen kleding, haartooi en algemene lichaamshygiëne te verzorgen. Vooral bij kleuters
vragen we praktische kleding en schoeisel die ze zelf kunnen openen en sluiten.
Hoofddeksels zijn binnen de gebouwen niet toegelaten. Ook niet als ze religieus
geïnspireerd zijn.
Bij discussies neemt de directie finaal een beslissing, maar we rekenen erop dat
meningsverschillen via dialoog worden bijgelegd vanuit een respectvolle houding voor
eenieders eigenheid en met respect voor elkaar.
14.3 Persoonlijke bezittingen
Het gebruik van gsm’s is in principe niet toegelaten. Sommige ouders willen dat ze voor en na
schooltijd contact kunnen hebben met hun kind(eren). Kinderen komen soms alleen naar school en
gaan alleen naar huis, een connectiekanaal is dan welgekomen. Als je kind om die reden een gsm
meebrengt, wordt die in de boekentas of schoolbank gelaten. Tijdens de schooluren wordt de gsm
ook afgezet. Ouders en kinderen wordt meegedeeld dat bij breuk of diefstal de school geen
verantwoordelijkheid kan dragen.
14.4 Milieu op school
Afval wordt in de mate van het mogelijke beperkt. Op school wordt het afval gesorteerd: een groene
bak voor organisch afval (GFT = groenten-, fruit- en tuinafval), een blauwe zak voor brikken, blikken
en plastieken flesjes, een grijze vuilnisbak voor restafval. In de klas wordt het papier apart verzameld.
Als school zamelen we ook batterijen en lege inktpatronen van printers in.
We vragen aan de leerlingen om de boterhammen in een brooddoos mee te brengen naar school.
Koekjes breng je het beste mee in een koekendoosje, liefst zonder de verpakking. Wij geven de
voorkeur aan herbruikbare drinkflessen in de plaats van plastieken wegwerpflesjes.
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Papiertjes horen thuis in de vuilnisbak. Elke week is er een klas die zorgt voor een nette speelplaats.
14.5 Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school
als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen
aan de ouders.
14.6 Afspraken rond pesten
We besteden in elke klas aandacht aan het belang van je goed voelen binnen de groep. Samen met
de kinderen gaan we op zoek naar wat ze nodig hebben om zich veilig en blij te voelen op school
en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen.
Niettemin loopt het soms fout. Wat soms plagen lijkt, wordt in uitzonderlijke gevallen toch echt
pestgedrag. Oplossingen voor het wegwerken van pesten blijken niet zo eenvoudig.
Toch willen we pestgedrag uit onze school verbannen. In onze zoektocht naar de meest efficiënte
manier om pesten te stoppen ontdekten we als school het bestaan van de No Blame-aanpak die in
ons land door vzw Leefsleutels wordt gepromoot.
Wij willen op school de ‘No Blame-aanpak’ toepassen wanneer dit zinvol lijkt. Deze methode heeft
tot doel elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen. Zoals de Engelse naam reeds
doet vermoeden, wordt de pester niet beschuldigd of gestraft. Hij of zij wordt wel betrokken bij
een groepsgesprek waarbij een aantal kinderen de verantwoordelijkheid en de taak krijgen ervoor
te zorgen dat het gepeste kind zich weer goed en veilig kan voelen in de klas en op school. Door
deze groepsbenadering wakker je de empathie (= meevoelen met een ander) van de kinderen aan
en leer je hun dat ze zelf deels verantwoordelijk zijn voor de goede sfeer binnen de groep. De
pester ervaart dat zijn gedrag niet wordt geapprecieerd door de groep en dat hij of zij niet langer
kan rekenen op steun van de anderen.
Wij kiezen voor deze methode omdat het bestraffen van pestgedrag nooit voor oplossingen op
lange termijn zorgde. Kinderen die gestraft worden nemen soms wraak, ze gaan nog
onopvallender aan de slag of ze verschuiven hun pestgedrag naar situaties buiten de school. Wij
gaan ervan uit dat kinderen die pesten zelf ook nood hebben aan ondersteuning of begeleiding, zo
dat ook zij zich opnieuw goed kunnen voelen binnen de groep en niet in een spiraal van negatieve
aandacht en straffen belanden.
Deze methode werd reeds in verschillende scholen met succes toegepast. Wanneer je kind dit
schooljaar slachtoffer zou worden van pestgedrag, gaan wij ervan uit dat wij samen de hoop delen
dat het pesten zo snel mogelijk stopt.
Daarom is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen.
Wij vragen dan ook om ons te contacteren of je kind aan te moedigen steun te zoeken bij een
leerkracht. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat het misschien erg bang is. Om deze angst een
beetje te verzachten wordt de methode in alle klassen toegelicht en wordt er sterk de nadruk op
gelegd dat het melden van pestsituaties niet hetzelfde is als het zogenaamde klikken.
De klasleerkracht is het beste aanspreekpunt wanneer kinderen zich niet goed voelen in de klas
omwille van negatief gedrag in de klas of op de speelplaats door leeftijdsgenootjes, maar ook onze
zorgcoördinator is een mogelijk aanspreekpunt. De juf of meester zal altijd eerst een gesprek
aangaan met de klas en streven naar een positief klasklimaat.
De hierboven beschreven No-Blame-aanpak is enkel effectief in het geval van zeer ernstig
pestgedrag.
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Wij hopen dat alle kinderen zich op onze school goed voelen.
Wij hopen dat we deze aanpak zo weinig mogelijk moeten toepassen. Wij hopen op je steun en
vertrouwen.
14.7 Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt
enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.
Gymkledij:





een T-shirt met logo van de school (Je kan deze op school aankopen. De leerlingen van het
eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen krijgen deze T-shirt en turnzak gratis.)
een zwarte turnbroek
sportschoenen (geen sneakers) en/of witte gympantoffels (voor toestelturnen) om binnen en
buiten te sporten
alle spullen voorzien van de naam

Uit veiligheidsoverwegingen worden tijdens de gymlessen geen horloge, juwelen of andere
sieraden gedragen. Om dezelfde reden wordt lang haar samengebonden.
De jongste kleuters sporten met gewone kledij en schoenen. De derde kleuterklassers dragen
sportschoenen die ze zelfstandig kunnen aandoen. Zorg voor gemakkelijke kledij op de dagen dat de
kleuters turnen.
14.8 Afspraken in verband met zwemmen
Het zwemmen is een verplichte activiteit. Enkel mits het voorleggen van een attest
(geschreven door de ouders of een arts) kan een leerling ontslagen worden van de zwemles.
De zwemkledij bestaat uit een badpak voor de meisjes en een zwembroek voor de jongens.
Zwemshorten zijn om hygiënische reden niet toegestaan. Er worden geen juwelen gedragen
tijdens de zwemlessen, lang haar wordt samengebonden en een een badmuts is verplicht.
Voor de veiligheid van de kinderen maken we aan de hand van de gekleurde badmutsen het
niveau van de leerlingen kenbaar. De badmutsen kunnen aangekocht worden op school.
Rode badmutsen: kinderen die geen zwembrevet hebben, kinderen met een
watergewenningsbrevet (eendje, zeepaardje en pinguïn), kinderen met een ‘leren
overleven’ brevet (zeehond, waterschildpad en dolfijn).
Oranje badmutsen: kinderen met brevet ‘leren veilig zwemmen’, brevet otter, haai en orka.
Groene badmutsen: kinderen met een afstandsbrevet.
In het tweede leerjaar gaan de kinderen in kleine groepjes, maximum 8 leerlingen leren
zwemmen. Telkens een leerling kan zwemmen, komt een andere leerling in het groepje. Wij
hopen dat tegen het einde van het schooljaar alle leerlingen kunnen zwemmen.
De leerlingen van het derde leerjaar zwemmen van september tot januari en kinderen van
het vijfde leerjaar gaan zwemmen van januari tot juni.
14.9 Huiswerkbeleid
Huiswerk geeft leerlingen extra oefenkansen om de geziene leerstof te verwerken en in te oefenen.
Het geeft kinderen de kans om te leren plannen. Zij bepalen wanneer ze welke opdracht doen. Het
leert hen zelfstandig werken en geeft hen tijd om sommige delen van de leerstof verder in te
oefenen of te automatiseren.
Het geeft ouders ook de kans om te zien waar hun kind mee bezig is en zo kunnen zij de evolutie
opvolgen.
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Enkele voorwaarden:









De opdracht wordt duidelijk genoteerd in de agenda met vermelding van het boek en de
bladzijde.
Het is een haalbare opdracht voor elk kind, eventueel aangepast per kind.
De opdracht moet door het kind alleen kunnen gemaakt worden.
Als opdrachten niet lukken, wordt aan de ouders gevraagd om dit te noteren en zo mee te
geven in plaats van de opdracht zelf te maken.
Online inoefenen wordt beperkt, zo hebben alle kinderen evenveel kansen.
De opdrachten worden tijdig meegegeven, zo kunnen de leerlingen het beter plannen.
Als kinderen bepaalde dingen moeten inoefenen, geven de leerkrachten ze oefenmateriaal
mee.
Huistaken en voorbereidingen voor toetsen worden verbeterd door de leerkracht en/of de
leerlingen zodat ze uit fouten kunnen leren.

Per graad werden hierover afspraken gemaakt.
Eerste graad:






Automatiseren van letters, woorden, splitsingen en tafels
Voorbereiden van een schrijftoets
Toetsenwijzer wordt meegegeven om toetsen voor te bereiden.
Ouders worden geïnformeerd over de inhoud en het doel, oefenmateriaal wordt vrijblijvend
meegegeven. Kinderen worden gestimuleerd om het te maken, maar het is niet verplicht.
Dictee wordt schriftelijk voorbereid

Tweede graad:










Huistaken worden niet meegegeven, enkel wordt er gevraagd om toetsen voor te bereiden.
Toetsen worden een week op voorhand aangekondigd en oefenbundels worden
meegegeven.
Indien ze ten laatste een dag voor de toets worden terug bezorgd, worden ze verbeterd. De
fouten worden bekeken en eventueel nog eens toegelicht als dezelfde fout meermaals
voorkomt.
Af en toe worden taken op Ambrasoft gezet. We moeten opletten dat we bij de instellingen
van de verplichte taken, de hoeveelheid niet ontmoedigend hoog zetten. Zo blijft er voor alle
leerlingen nog voldoende vrij in te vullen tijd over.
Taaltoetsen worden in het derde leerjaar niet voorbereid thuis. Dit gebeurt in de klas en de
toets volgt na de les.
Het vierde leerjaar geeft voor taal een toetsenwijzer mee met verwijzing naar de pagina’s.
Voor spelling wordt er een voorbereiding voorzien.

Derde graad:





De nadruk ligt op zelfstandig leren studeren ter voorbereiding op het secundair onderwijs. De
verantwoordelijkheid ligt bij de leerling en minder bij de ouders.
Dictee wordt schriftelijk voorbereid.
Huistaken worden niet meegegeven, enkel wordt er gevraagd om toetsen voor te bereiden.
Toetsen worden een week op voorhand aangekondigd en oefenbundels worden
meegegeven.
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Wij bieden tijdig oefenstof voor toetsen aan met de bedoeling:
- ik leer plannen
- ik durf uitleg vragen
- ik herhaal tot ik het beheers
De oefenstof is gelinkt aan de studeerwijzer.

14.10 Agenda van het kind
Je kind vult, op aanwijzing van de leraar, de schoolagenda ordelijk in.
De agenda wordt dagelijks door één van de ouders ondertekend. De klastitularis zal dit controleren.
De leerlingen van de eerste graad werken met een weekplanning, in het overzicht worden de
komende toetsen en de oefenopdrachten genoteerd.
14.11 Rapporteren over je kind
Dagelijks, wekelijks wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben.
Wanneer een toets verbeterd is door de leerkracht wordt dit besproken met de leerlingen in de klas.
De toetsen worden door de leerlingen bewaard in een toetsenmap. Die wordt bij iedere verbeterde
toets meegegeven naar huis ter ondertekening. De toetsen geven een beeld van de opgevraagde
leerstof.
Je kan als ouder zien welke delen door je kind goed gekend zijn en waarover je kind eventueel
struikelde.
We willen als school ook beeld geven van de vaardigheden die kinderen verwerven op school. Dit
wordt aan de hand van doelen gerapporteerd.
Per schooljaar zijn er ook 5 rapporten. Het rapport bevat belangrijke informatie over de leer- en
gedragsprestaties op school. Gelieve het rapport aandachtig te lezen en te ondertekenen voor je kind
het terug meebrengt naar school.
14.12 Gedragscode sociale media
School







De school erkent het belang van sociale media in het leven van de leerlingen en leerkrachten.
De school erkent de mogelijke pedagogische meerwaarde van de sociale media maar vraagt
niet dat alle leerkrachten of leerlingen van de sociale media gebruik maken.
De school wil een beleid voeren om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren om
doelmatig, proportioneel en kritisch gebruik te maken van het internet en meer bepaald van
de sociale media als hulpmiddel voor persoonlijke, sociale en professionele ontplooiing.
De school wil de leerlingen begeleiden bij alle aspecten van het kritisch omgaan met digitale
informatie, in het bijzonder bij het beoordelen van de kwaliteit van de informatie en de
betrouwbaarheid van de bronnen.
De school bevordert correct taalgebruik en respectvolle omgangsvormen bij communicatie
via het internet en meer bepaald de sociale media.
De school waakt er in de mate van het mogelijke over dat alle leerlingen inzake het gebruik
van internet dezelfde ontplooiingskansen krijgen, ongeacht hun socio- economische
achtergrond.

Leerlingen



Leerlingen zijn verantwoordelijk voor elke inhoud die ze publiceren op de sociale media.
Bij het gebruik van het internet en de sociale media schaden leerlingen de belangen en de
waardigheid van zichzelf en anderen niet. Ze zijn zich bewust van de draagwijdte van
onzorgvuldig, ondoordacht of kwaadwillig gebruik.
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Leerlingen nemen op de sociale media de fatsoensnormen in acht. Als blijkt dat leerlingen
anderen kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of op een andere manier schade
berokkenen, treft de school passende maatregelen.
Leerlingen zijn er zich van bewust dat het doorgeven van persoonlijke informatie op het
internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, wachtwoorden of inlognamen risico’s
inhoudt.
Leerlingen mogen tijdens de lessen niet actief zijn op de sociale media, tenzij de directie of
een leerkracht hiervoor de toestemming heeft gegeven.
Leerlingen zijn er zich van bewust dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor
onbepaalde duur openbaar zijn, ook na verwijdering van het bericht.
Leerlingen mogen, vanuit de wetgeving op de privacy, geen foto-, film- en geluidsopnamen
van schoolgerelateerde situaties op de sociale media zetten, tenzij alle betrokkenen hier
uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebben.
Leerlingen die op de sociale media materiaal tegenkomen dat henzelf of medeleerlingen een
gevoel van onveiligheid kan geven (zoals cyberpesten) melden dit dadelijk aan de directie of
aan een leerkracht.

Leerkrachten
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Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor elke inhoud die ze publiceren op de sociale media.
Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie bij het gebruik van de sociale media.
Leerkrachten belichamen zelf de attitudes die de school van de leerlingen verwacht en
waken erover dat ze contacten met leerlingen en ouders via sociale media op strikt
professionele en pedagogisch verantwoorde wijze laten verlopen.
Leerkrachten tasten het gezag en de integriteit van zichzelf, hun collega’s, de schoolleiding of
het schoolbestuur en pedagogisch project van de school niet aan door laakbare uitingen of
handelingen.
Leerkrachten voegen leerlingen niet toe als vriend op sociale media, tenzij om professionele
of pedagogische redenen.
Leerkrachten gaan niet schriftelijk in discussie met ouders of leerlingen.
Leerkrachten zetten, vanuit de wetgeving op de privacy, geen foto-, film- en geluidsopnamen
van schoolgerelateerde situaties op de sociale media, tenzij na expliciete toestemming van
alle betrokkenen.
Leerkrachten zijn er zich van bewust dat elke communicatie op de sociale media in real time
verloopt en dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor altijd openbaar zijn, ook na
verwijdering van het bericht.
Leerkrachten overleggen met de directie bij twijfel van publicatie.

Leerlingenevaluatie

In de kleuterschool vertrekt het evalueren steeds van het observeren van kinderen. We evalueren
eerst of de kleuters zich goed voelen. Als kinderen zich goed voelen in de klas, komen ze pas te leren.
Het welbevinden van de kleuters staat centraal. Kleuteronderwijzers gaan meespelen en observeren
het spel van kinderen. Ze evalueren het leerproces en niet het leerproduct van het kind. De
observaties worden genoteerd en zijn de aanzet voor de keuze van de doelen bij een volgend
onderwijsarrangement. De observatiegegevens worden ook gebruikt om een gedifferentieerd
aanbod voor de groep uit te werken.
Midden schooljaar wordt er voor elk kind aan de hand van de observatiegegevens een
evaluatieformulier ingevuld. Dit document dient als basis voor het oudergesprek. We kijken vooral
naar de persoonlijk groei van elk kind.
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In de lagere school staat welbevinden nog steeds centraal. Evalueren is meer dan een cijfer na een
toets. Het is ook hier een proces van observeren, feedback geven en bijsturen.
Met alle leerlingen proberen we dezelfde doelen te bereiken, maar hoe, met welke hulp en tegen
welk tijdstip, dat kan variëren. De leerlingen maken geregeld methodegebonden toetsen. Door de
leerkrachten kan een foutenanalyse de aanzet zijn voor het verder uitwerken van een
onderwijsarrangement. In de school worden in alle leerjaren de LVS-toetsen afgenomen. De IDPtoetsen worden in het 4de en 6de leerjaar afgewerkt. De analyse van de toetsen wordt gebruikt om
het onderwijsaanbod te evalueren en bij te sturen.
We vinden de persoonlijke groei van elk kind belangrijk en dit is het uitgangspunt bij een
oudergesprek. Op het einde van de lagere school wordt met de klassenraad elke leerling besproken.
Elk kind behaalt een getuigschrift basisonderwijs. Na een globale evaluatie bepaalt de klassenraad
welke doelen de leerlingen wel of niet bereikt heeft.

16

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 kind- en leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen
hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben
constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifiek onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directeur. We gaan dan
samen met de ouders na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed
begrip. Het kan betekenen dat je kind als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuigelijke
beperking niet zomaar het gewone lesprogramma kan volgen. De school kan zelf aanpassingen
voorstellen op basis van vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde
zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en van wat wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jouw als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van jouw kind zal
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij
van jou als ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de
afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
Met het CLB zijn er geregeld overlegmomenten gepland, als ouder kan je uitgenodigd worden om bij
het gesprek over jouw kind aanwezig te zijn. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen er eventueel
afspraken gemaakt worden en/of contacten gelegd worden met het ondersteuningsnetwerk ‘De
Accolade’ en het ‘CAR’ Centrum voor Ambulante Revalidatie.

17

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week,
verplaatsingen inbegrepen).
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens
de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;
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een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie
blijkt;
 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;
 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling,
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd
in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een
stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;
 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;
 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies
moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk
voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;
 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de
manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op
het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het
CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,
rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door
de school aan de ouders meegedeeld.

18

Privacy

18.1 Welke informatie houden wij bij over jou?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen
de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen
gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige
aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveranciers
afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken
voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie.
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18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan
je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet
verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan
schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.
18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes…)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of via Gimme. Met
die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren
over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor
wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je
toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeldof geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle
betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en
uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact
op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
anderen, zoals medeleerlingen.

19 Klachtenregeling
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of
zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je
contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur.
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot
een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht
in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek
Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en
beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun
schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen
naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
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Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail of via het daartoe voorziene contactformulier op
de website van de Klachtencommissie.
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze
aan de volgende voorwaarden voldoet:
 De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking
heeft.
 De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het
schoolbestuur.
 De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld.
 De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht
ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken
vallen niet onder haar bevoegdheid:
o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die
betrekking hebben over een misdrijf);
o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet
genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid
t.a.v. personeelsleden;
o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv.
over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing
…).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement
dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een
advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

20 Infobrochure onderwijsregelgeving
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat
document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die
opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud
van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van
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de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.
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