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1 Algemene	informatie	

1.1 Verwelkoming	
	

Beste	ouders,	
	 	

Wij	 zijn	 blij	 en	 dankbaar	 voor	 het	 vertrouwen	 dat	 u	 in	 onze	 school	 stelt	 door	 het	
onderwijs	en	de	opvoeding	van	uw	kind	in	onze	handen	te	leggen.	Aan	iedereen	zeggen	
we	hartelijk	welkom	.	

De	directeur	en	de	leerkrachten	zullen	zich	ten	volle	inzetten	om	de	kansen	te	scheppen	
die	uw	kind	nodig	heeft	om	zich	evenwichtig	te	ontplooien	in	het	basisonderwijs.	

Als	 ouders	 draagt	 u	 echter	 de	 eerste	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 opvoeding	 en	 het	
onderwijs	van	uw	kind.	Wij	hopen	dan	ook	dat	u	uw	kind	aanmoedigt	de	doelstellingen	
van	 onze	 school	 na	 te	 streven	 en	 de	 afspraken	 na	 te	 leven.	 Bij	 vragen	 en	 problemen	
staan	we	klaar	om	samen	naar	een	oplossing	te	zoeken.	

Wij	 zullen	 de	 rechten	 van	 uw	 kind	 eerbiedigen	 en	 zijn	 belangen	 behartigen.	 Terecht	
verwacht	u	van	de	school	degelijk	onderwijs	en	een	christelijk	geïnspireerde,	eigentijdse	
opvoeding.	

	 	
Met	iedereen	die	met	de	school	verbonden	is,	willen	wij	samenwerken	opdat	al	uw	en	
onze	 kinderen	 zich	 mogen	 ontplooien	 tot	 zelfstandigheid	 en	 schoonmenselijkheid	 en	
zich	gelukkig	voelen	in	hun	en	onze	school.	

	
Beste	leerling,	

	
Hartelijk	welkom,	nu	je	vandaag	de	eerste	stap	in	onze	school	zet.	

	
Kom	je	voor	het	eerst	naar	de	kleuterklas	dan	kom	je	in	een	boeiende	wereld	terecht.	
	
Kom	je	naar	het	eerste	leerjaar,	dan	is	de	kleuterschool	nu	voorgoed	voorbij	en	kom	je	in	
een	 nieuwe	 wereld	 terecht.	 	 Samen	 met	 je	 nieuwe	 klasgenootjes	 zal	 je	 je	 moeten	
aanpassen	aan	een	andere	 leefwereld,	met	nieuwe	gewoontes	en	verplichtingen.	 	Dat	
die	aanpassing	niet	altijd	even	vlot	verloopt	voor	iedereen	weten	wij	best.		Wij	trachten	
je	daarom	zo	goed	mogelijk	te	begeleiden.	
	
Heb	je	elders	één	of	meer	jaren	lager	onderwijs	achter	de	rug	?		Ook	jou	heten	we	van	
harte	welkom	en	hopen	dat	jij	je	vlug	thuis	voelt.	

	
	 Samen	met	alle	leerkrachten	wens	ik	alle	leerlingen	veel	enthousiasme	toe	in	hun		
	 schoolloopbaan	.	Veel	succes	!	
	
	 Welkom!	
	
	 De	directeur	



1.2			Wie	is	wie	in	onze	school?	
 
 

KOHa Sint-Pieter 
Slangstraat 12 
9220 Hamme 
052 47 24 97 

 
 

E-mail   sintpieter@kohamme.be 
Website   www.basisschoolstpieter.be 

 
Instellingsnummer 022038 

 

Gemengd onderwijs 
 

a. KLEUTERONDERWIJS    

De Ring 22 
 

 
     b.  LAGER ONDERWIJS   van 1 – 2 
   

     De Ring 22 
 
     LAGER ONDERWIJS   van 3 – 6 

 
          Slangstraat 12 
 

 
Scholengemeenschap :  KOHa katholiek onderwijs Hamme 

    
 

Schoolbestuur voorzitter : Geert Van Avermaet 
      p/a Jagerstraat 5, 9220 Hamme 

 
 
Nuttige adressen vind je in de schooleigen infobrochure  

 
 

De schooleigen infobrochure is een belangrijk onderdeel van het 
 SCHOOLREGLEMENT     



 
 

	

-	Oudervereniging	

De	 oudervereniging	 bestaat	 uit	 een	 groep	 van	 enthousiaste	 ouders	 die	 de	
school	op	allerlei	domeinen	positief	wil	steunen.	

																											Naam,	adres	en	tel.nr.:																	 zie	schooleigen	infobrochure	

-	LOC	(lokaal	onderhandelingscomité)	

In	dit	participatieorgaan	overleggen	het	schoolbestuur	en	een	afvaardiging	van	
het	personeel	omtrent	het	schoolbeleid.	

                        Samenstelling:	 	 zie	schooleigen	infobrochure	

-	Schoolraad	

In	 dit	 participatieorgaan	 krijgen	 de	 personeelsleden,	 de	 ouders	 en	 de	 lokale	
gemeenschap	 inspraak	 in	 het	 dagelijks	 onderwijsgebeuren	 in	 de	 school,	
waarvoor	het	schoolbestuur	de	eindverantwoordelijkheid	draagt.	

																														Samenstelling:		 	 zie	schooleigen	infobrochure	

- Lokaal	overlegplatform	(LOP)		

Onze	school	maakt	deel	uit	van	het	Lokaal	Overlegplatform	van	de	gemeente	Hamme.			
Het	contactadres	van	het	LOP	is:				
		
	LOP	Hamme	
	Dienst	Welzijn		Gemeente	Hamme	
	Markt	1												9220		Hamme	
	

				Voor	klachten	rond	weigeringen	kunt	u	steeds	terecht	bij	de	klachtencommissie	:	  
    klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
	

- Commissie	inzake	Leerlingenrechten	
Vlaamse	overheid	–	Agentschap	voor	onderwijsdiensten	–	AgODi	
Tav	Ingrid	Hugelier	(Basisonderwijs)		
H.	Consciencegebouw	
Koning		Albert-II laan 15, 1210 Brussel  
02 553 93 83 

													commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be	
	
-	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	

-	Pedagogische	begeleiding	

														Naam,	adres	en	tel.nr.:																zie	schooleigen	infobrochure	



	

-	Inspecteur	katholieke	godsdienst	voor	onze	school:	

																										Naam,	adres	en	tel.nr.:						zie	schooleigen	infobrochure	

-	ondersteuningsnetwerk:	De	Accolade	

Onze	school	is	aangesloten	bij	het	ondersteuningsnetwerk	De	Accolade.	Voor	algemene	
vragen	over	ondersteuning	en	specifieke	vragen	over	de	ondersteuning	van	je	kind	kan	
je	terecht	bij	het	aanspreekpunt	voor	ouders	:	info@deaccolade.be	

	

1.3	Onze	samenwerking	met	het	CLB	
	
Onze	school	wordt	begeleid	door:	VCLB	Waas	en	Dender		-	Vestiging	Lokeren	

Tel	09	348	25	62		 www.vclbwaasdender.be	

Op	 deze	 website	 vind	 je	 de	 contactgegevens	 van	 onze	 onthaalteams.	 Indien	 een	
begeleidingstraject	wordt	opgezet,	dan	kunnen	ook	andere	CLB-medewerkers	je	helpen.	

	
Voor	je	rechten	en	plichten	bij	het	CLB	bekijk	de	infobrochure	onderwijsregelgeving	punt	2.	
Je	bent	verplicht	om	mee	te	werken	aan	medische	onderzoeken	en	bij	problematische	
afwezigheden	van	het	kind	(zie	ook	engagementsverklaring).	Je	kan	rechtstreeks	beroep	
doen	op	het	CLB.	Het	CLB	werkt	gratis	en	discreet.	
	 		
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.	
	
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.		
	
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.		CLB-medewerkers	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.		
	
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	 leerling	
specifieke	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.	Wij zijn decretaal 
verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

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

	
Het	multidisciplinair	dossier	van	uw	kind.	
	
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	(niet-verplichte)	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	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).		
	

1.4							De	organisatie	van	de	schooluren	 zie	schooleigen	infobrochure	
	

− openingsuren	
− dagverloop	
− verblijf	op	school	
− toegang	tot	de	klaslokalen,	speelplaats,	toiletten	
− middagpauze	

	

1.5	 De	voor-	en	naschoolse	opvang		 zie	schooleigen	infobrochure	

	

1.6	 De	organisatie	van	de	oudercontacten	
	



Vanuit	hun	eigen	specifieke	invalshoek	zijn	ouders	en	school	partners	in	de	opvoeding	
van	de	kinderen.	 	De	school	engageert	zich	de	ouders	te	informeren	over	de	leef-	en	
leerhouding	en	de	resultaten	van	de	leerlingen	op	school.	
Tijdens	 de	 klasuren	 gaan	 de	 ouders	 nooit	 rechtstreeks	 naar	 de	 klaslokalen	 zonder	
voorafgaandelijke	toestemming	van	de	directeur.	Wanneer	het	mogelijk	is,	maken	de	
ouders	eerst	een	afspraak	met	de	leerkracht.	Enkel	wanneer	er	ernstige	en	dwingende	
redenen	 zijn,	 kan	 aan	 de	 ouders	 de	 toestemming	 verleend	 worden	 om	 tijdens	 de	
lesuren	een	onderhoud	te	hebben	met	de	klastitularis.	
Bij	 mogelijke	 problemen	 is	 het	 logisch	 dat	 ouders	 dit	 eerst	 bespreken	 met	 de	
klastitularis,	dan	pas	de	directeur	contacteren	en	uiteindelijk	het	schoolbestuur.	

	
	 Georganiseerde	oudercontacten:	 zie	schooleigen	infobrochure	
	

1.7	 Inschrijvingen	en	toelatingen	van	leerlingen	
	

DE	SCHOOL	VOLGT	DE	RICHTLIJNEN	VAN	HET	DECREET	“INSCHRIJVINGSRECHT”	
	LOP-GEBIED	HAMME.	

 
Informatie	 over	 de	 praktische	 organisatie	 van	 de	 inschrijvingen	 vind	 je	 terug	 op	 onze	
website.	
Je	kind	is	pas	ingeschreven	in	onze	school	als	je	schriftelijk	instemt	met	het	pedagogisch	
project	en	het	schoolreglement.	Eenmaal	ingeschreven,	blijft	je	kind	bij	ons	ingeschreven.	De	
inschrijving	stopt	enkel	wanneer	je	beslist	om	je	kind	van	school	te	veranderen,	je	niet	
akkoord	gaat	met	een	nieuwe	versie	van	het	schoolreglement	of	bij	een	definitieve	
uitsluiting	als	gevolg	van	een	tuchtmaatregel.		
Wanneer	tijdens	zijn	of	haar	schoolloopbaan	de	nood	aan	aanpassingen	voor	je	kind	wijzigt,	
kan	het	zijn	dat	de	vastgestelde	onderwijsbehoeften	van	die	aard	zijn	dat	ofwel	een	verslag	
nodig	is	dat	toegang	geeft	tot	het	buitengewoon	onderwijs,	ofwel	een	bestaand	verslag	
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.	
	
Bij	elke	wijziging	van	het	schoolreglement	zullen	we	opnieuw	jouw	schriftelijk	akkoord	
vragen.	Indien	je	niet	akkoord	gaat	met	de	wijziging,	dan	wordt	de	inschrijving	van	je	kind	
beëindigd	op	31	augustus	van	het	lopende	schooljaar.	
	
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.		
	
Kleuteronderwijs.	
	



De	instapdata	zijn	de	eerste	schooldag	na	de	zomer-,	de	herfst-,	de	kerstvakantie,	
de	 eerste	 schooldag	 van	 februari,	 na	 de	 krokus-	 en	 de	 paasvakantie	 en	 na	O-L-H	
Hemelvaart.	
	

Sommige	 leerplichtige	 kinderen	 zijn	 nog	 niet	 rijp	 om	 het	 lager	 onderwijs	 aan	 te	
vatten.	 Ouders	 kunnen	 beslissen	 dat	 hun	 leerplichtig	 kind	 het	 eerste	 jaar	 van	 de	
leerplicht	in	het	kleuteronderwijs	blijft.		Deze	afwijking	is	beperkt	tot	één	jaar.		Zowel	
de	 klassenraad	 als	 het	 bevoegde	 CLB-centrum	 geven	 de	 ouders	 voorafgaandelijk	
advies	 terzake	opdat	de	ouders	met	kennis	 van	 zaken	een	verantwoorde	beslissing	
kunnen	nemen.	

	 	

Lager	onderwijs	-	toelatingsvoorwaarden	
Je	kind	kan	pas	instappen	in	het	lager	onderwijs	als	het	aan	de	wettelijke	
toelatingsvoorwaarden	voldoet.	In	de	infobrochure	onderwijsregelgeving	kom	je	
onder	punt	3.1.2	meer	te	weten	over	die	voorwaarden.	

	
1.8. Weigeren van leerlingen/ ontbinden van de inschrijving 
 
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal 
beschikbare zitjes vind je terug op de website. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke 
bijkomende leerling geweigerd.  
 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde 
leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde 
van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving 
betrekking had. 
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. 



 
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. 
 
 
	
1.8	 Wet	op	de	privacy	
	
De	reglementaire	basis	voor	de	passage	uit	het	schoolreglement	is	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	(AVG)	van	27	april	2016	(ook	wel	de	General	Data	Protection	
Regulation	(GDPR)	genoemd.)	
	
Welke	informatie	houden	we	over	je	bij?	

Op	onze	school	gaan	we	zorgvuldig	om	met	de	privacy	van	onze	leerlingen.	We	
verzamelen	doorheen	de	schoolloopbaan	van	je	kind	heel	wat	gegevens,	zoals	bij	de	
inschrijving.	We	vragen	alleen	gegevens	van	je	kind	op	als	dat	nodig	is	voor	de	
leerlingenadministratie	en	–begeleiding.	Bij	sommige	aspecten	van	de	
leerlingbegeleiding	hebben	we	je	uitdrukkelijke	toestemming	nodig.		
De	gegevens	van	je	kind	verwerken	we	hierbij	met	wisa	en	iomniwize.	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	
Paul	Van	der	Cruyssen	–	preventieadviseur	:	p.vandercruyssen@kohamme.be.		
	

Publicatie	van	beeld-	of	geluidsopnames	(foto’s,	filmpjes	…)		
We	publiceren	geregeld	beeld-	of	geluidsopnames	van	leerlingen	op	onze	website,	in	
de	schoolkrant	en	dergelijke.	Met	die	opnames	willen	we	geïnteresseerden	op	school	
en	daarbuiten	op	een	leuke	wijze	informeren	over	onze	activiteiten.	De	personen	die	
de	opnames	maken,	zullen	dat	steeds	doen	met	respect	voor	wie	op	die	beelden	
staat.	We	letten	erop	dat	de	opnames	niet	aanstootgevend	zijn.		
Bij	het	begin	van	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	beeld-	of	geluidsopnames	waarop	medeleerlingen,	
personeelsleden	van	de	school	of	andere	personen	herkenbaar	zijn,	niet	publiceren	
of	doorsturen	tenzij	je	de	uitdrukkelijke	toestemming	hebt	van	alle	betrokkenen.	
Op	school	mogen	enkel	personeelsleden	of	personen	die	daarvoor	een	opdracht	
hebben	gekregen	beeld-	of	geluidsopnames	maken.	

	
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.	
	
	

	
1.9	 Preventie	en	welzijn	

	
Zie	(ook)	schooleigen	infobrochure.	

	
Rookverbod	
Er	geldt	een	permanent	rookverbod	op	school.	Het	is	dus	verboden	te	roken	in	zowel	gesloten	
ruimten	van	de	school	als	in	open	lucht	op	de	schoolterreinen.	Als	je	kind	het	rookverbod	
overtreedt,	kunnen	we	een	sanctie	opleggen	volgens	het	orde-	en	tuchtreglement.	Als	je	vindt	
dat	het	rookverbod	op	onze	school	ernstig	met	de	voeten	wordt	getreden,	kan	je	terecht	bij	de	
directeur.	
Ook	verdampers	zoals	de	elektronische	sigaret,	heatstick	en	de	shisha-pen	vallen	onder	het	
rookverbod,	zelfs	als	ze	geen	nicotine	en	tabak	bevatten.	
Er	is	ook	een	rookverbod	tijdens	de	extra-murosactiviteiten.	
	
Medicatie	
	
In	uitzonderlijke	gevallen	kan	een	ouder	aan	de	school	vragen	om	medicatie	toe	te	dienen	
aan	een	kind.	Deze	vraag	moet	bevestigd	worden	door	een	schriftelijk	attest	van	de	dokter	
dat	de	juiste	dosering	en	toedieningwijze	bevat.	
Wanneer	een	leerling	ziek	wordt	op	school,	dan	zal	de	school	niet	op	eigen	initiatief	
medicatie	toedienen.	Wel	zullen	de	ouders	of	een	andere	opgegeven	contactpersoon	
verwittigd	worden	en	zal	hen	gevraagd	worden	de	leerling	op	te	halen.	Wanneer	dit	niet	
mogelijk	is,	zal	de	school	een	arts	om	hulp	verzoeken.	
	
Ouderlijk	gezag		
	 Zorg	en	aandacht	voor	het	kind	
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 
begrip en extra aandacht bieden. 
	

Neutrale	houding	tegenover	de	ouders	
De	school	is	bij	een	echtscheiding	geen	betrokken	partij.	Beide	ouders,	samenlevend	of	niet,	
staan	gezamenlijk	in	voor	de	opvoeding	van	hun	kinderen. Zolang	er	geen	uitspraak	van	de	



rechter	is,	houdt	de	school	zich	aan	de	afspraken	gemaakt	bij	de	inschrijving.	Is	er	wel	een	
vonnis	of	arrest,	dan	volgt	de	school	de	afspraken	zoals	opgelegd	door	de	rechter. 
	
Wanneer	de	ouders	niet	meer	samenleven,	maakt	de	school	met	beide	ouders	afspraken	
over	de	wijze	van	informatiedoorstroming	en	de	manier	waarop	beslissingen	over	het	kind	
worden	genomen.		

Co-schoolschap	

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.  
	

Klachtenregeling 

Ouders	hebben	de	mogelijkheid	om	te	reageren	wanneer	zij	ontevreden	zijn	met	
beslissingen,	handelingen	of	gedragingen	van	het	schoolbestuur	of	zijn	personeelsleden,	of	
met	het	ontbreken	van	bepaalde	beslissingen	of	handelingen.	In	dat	geval	kunnen	zij	contact	
opnemen	met	de	directeur.		
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	aangetekende	brief	sturen	naar	het	
secretariaat	van	de	Klachtencommissie.	Het	correspondentieadres	is:	
Klachtencommissie	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
t.a.v.	de	voorzitter	van	de	Klachtencommissie	
Guimardstraat	1	
1040	Brussel	
Je	klacht	kan	tevens	worden	ingediend	per	e-mail	via	
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen		of	via	het	daartoe	voorziene	contactformulier	op	
de	website	van	de	Klachtencommissie	http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen			

	
De	commissie	zal	de	klacht	enkel	inhoudelijk	behandelen	als	ze	ontvankelijk	is,	dat	wil	
zeggen	als	ze	aan	de	volgende	voorwaarden	voldoet:	
de	klacht	moet	betrekking	hebben	op	feiten	die	niet	langer	dan	6	maanden	geleden	hebben	

plaatsgevonden.	We	rekenen	vanaf	de	laatste	gebeurtenis	waarop	de	klacht	betrekking	
heeft.	

de	 klacht	 mag	 niet	 anoniem	 zijn.	 Omdat	 de	 klachtencommissie	 een	 klacht	 steeds	
onbevooroordeeld	 en	 objectief	 behandelt,	 betrekt	 ze	 alle	 partijen,	 dus	 ook	 het	
schoolbestuur.	

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



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

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

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

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

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

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

Het	verloop	van	de	procedure	bij	de	Klachtencommissie	is	vastgelegd	in	het	huishoudelijk	
reglement	dat	beschikbaar	is	via	http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.	
De	Klachtencommissie	kan	een	klacht	enkel	beoordelen.	Zij	kan	het	schoolbestuur	een	
advies	bezorgen,	maar	geen	bindende	beslissingen	nemen.	De	uitkomst	van	deze	
klachtenregeling	heeft	dan	ook	geen	juridisch	effect.	De	eindverantwoordelijkheid	ligt	steeds	
bij	het	schoolbestuur.	Tegen	een	advies	van	de	Klachtencommissie	kan	niet	in	beroep	
worden	gegaan.	
Bij	een	klacht	verwachten	we	van	alle	betrokkenen	steeds	de	nodige	discretie	en	sereniteit.	
 
1.10	 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	op	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	deze	infobrochure	kan	te	allen	tijde	gewijzigd	worden,	zonder	je	instemming	van	
ouders.	Bij	elke	wijziging	van	de	inhoud	van	de	brochure	verwittigt	de	school	jou.	
Op	jouw	verzoek	ontvang	je	een	papieren	versie	van	het	document.	
	
	
Link	naar	de	infobrochure	onderwijsregelgeving	:	
	
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_063_B02	 	



2. Ons	opvoedingsproject	

Onderwijs gaat over kennis 
Opvoeden gaat  over  de  hele  persoon 

 
Wij	 willen	 onze	 kinderen	 begeleiden	 in	 hun	 groei	 naar	 zelfstandigheid.	 We	 willen	 hen	 kennis	
bijbrengen,	maar	ook	een	warm	nest	bieden	waarin	zij	zich	kunnen	ontplooien	als	persoon	en	als	 lid	
van	een	groep.	
In	dit	opvoedingsproject	willen	we	een	overzicht	geven	van	de	waarden	die	wij	vanuit	onze	Christelijke	
overtuiging	vooropstellen.	Dit	project	is	een	DOEL	waar	wij	ons	allen	samen:	kinderen,	leerkrachten	én	
ouders	voor	willen	engageren.	
	

1.	We	zijn	een	Christelijk	geïnspireerde	school	
	
We	gaan	ervan	uit	dat	je	mens	wordt	in	een	verbondenheid	met	anderen,	met	de	wereld	en	
met	jezelf.	In	deze	verbondenheid	ervaren	we	God	als	dragende	kracht.	
Onze	verbondenheid	met	God	en	het	voorbeeld	van	Jezus	laten	ons	werken	vanuit	een	
aantal	principes:	
	

Ik	ben	uniek	
Ik	leef	niet	alleen	

Ik	kan	dankbaar	zijn	
Ik	vertrouw	in	het	leven	

Ik	respecteer	mens	en	natuur	
Ik	zie	het	wonder	in	kleine	dingen	

Ik	kan	schuld	bekennen	en	vergeven	
Ik	heb	oog	en	hart	voor	de	kleine	en	zwakke	mens	

	
Al	deze	waarden	willen	wij	meegeven	 in	onze	opvoedingstaken	en	 in	het	zorgzaam	omgaan	
met	de	kinderen	die	ons	worden	toevertrouwd.	Deze	waarden	komen	meer	uitdrukkelijk	ter	
sprake	tijdens	de	godsdienstlessen	en	de	gezamenlijke	vieringen.	
We	willen	er	echter	vooral	naar	streven	dat	de	diepe	beleving	van	deze	waarden	tot	uiting	
mag	komen	in	de	dagelijkse	manier	van	omgaan	met	elkaar.	
	
	

2.	Degelijkheid	en	samenhang	
We	willen	een	aanbod	geven	dat	gericht	is	op	de	ganse	persoon:	hoofd,	handen	en	hart	
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We	proberen	al	deze	aspecten	in	samenhang	met	elkaar	aan	te	bieden.	De	leerlijnen	zorgen	
ervoor	 dat	 kinderen	 steeds	 kunnen	 verder	 bouwen	 op	 wat	 hen	 vroeger	 reeds	 werd	
aangeboden.	 Het	 uiteindelijk	 doel	 is	 dat	 de	 kinderen	 al	 deze	 aspecten	 in	 hun	 onderlinge	
samenhang	een	plaats	gaan	geven	in	hun	leven	als	blijvende	verworvenheid.	
 
3.	Een	stimulerend	leer-	en	leefklimaat	

	
We	nemen	elk	kind	ernstig.	We	weten	dat	elk	kind	recht	heeft	op	een	aangepaste	aanpak.	Een	
kind	start	elk	 jaar	opnieuw	positief	en	vol	verwachtingen	aan	een	schooljaar.	Met	eenzelfde	
positieve	ingesteldheid	willen	wij	telkens	opnieuw	elk	kind	alle	kansen	geven.	
	
Onze	basisprincipes	hiervoor	zijn	:		

• de	 onderwijsbehoefte	 van	 het	 kind:	 waar	 heeft	 dit	 kind	 nood	 aan	 ?	 welke	
herhalingsoefeningen	?	welke	extra	oefeningen	?	welke	extra	zorg	?	welke	aanpak	van	
de	leerkracht	?	…	

	
• de	verbondenheid:	we	leren	SAMEN,	in	het	grootste	respect	voor	elkaars	sterke	kanten	

en	beperkingen	
	

• de	hoop	en	het	geloof:	telkens	opnieuw	blijven	we	geloven	in	de	mogelijkheden	en	de	
groeikansen	van	elk	kind	

	
• het	geduld:	wanneer	het	geduld	op	is,	slaat	hoop	om	in	wanhoop	en	wordt	opvoeden	

niet	meer	mogelijk	
	
In	 dit	 leer-	 en	 leefklimaat	 probeert	 de	 leerkracht	 steeds	 opnieuw	 model	 te	 staan	 en	 	 de	
evolutie	van	elk	kind	nauwlettend	te	volgen,	zonder	ooit	het	diepste	geloof	in	de	kansen	van	
ieder	kind	te	verliezen.	
 
 
4.	Een	zorgzaam	klimaat	
	
Ieder	kind	heeft	recht	op	de	grootst	mogelijke	zorg.	
	
De	 eerste	 verantwoordelijke	 voor	 deze	 zorg	 blijft	 de	 klasleerkracht.	 Deze	 zal	 in	 alle	
omstandigheden	proberen	de	mogelijkheden	van	het	kind	juist	in	te	schatten	en	het	aanbod	
hierop	af	te	stemmen.	De	 leerkracht	zal	ook	zorgen	voor	een	aangename	en	bemoedigende	
leefomgeving	waarin	respect	wordt	opgebracht	voor	iedereen.	
	
Voor	een	aantal	 kinderen	 zal	 extra	ondersteuning	nodig	 zijn.	Deze	 kan	 in	 vele	 verschillende	
vormen	 aangeboden	 worden:	 extra	 oefeningen	 voor	 thuis,	 persoonlijke	 inoefening	 en	
herhaling	bij	de	zorgleerkracht.	
	
Voor	 bijzondere	 zorgvragen	 werken	 we	 samen	 met	 het	 CLB	 (Centrum	 voor	 Leerlingen	
Begeleiding).	 Met	 ouders,	 school	 en	 CLB	 spreken	 we	 een	 individueel	 en	 specifiek	
handelingsplan	af.	
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5.	Een	goede	organisatie	
	
Om	dit	project	te	kunnen	waarmaken	zijn	goede	afspraken	nodig.	
Wij,	 leerkrachten	 en	 directie,	 zorgen	 voor	 de	 goede	 organisatie	 van	 het	 dagelijkse	
schoolgebeuren.	Wij zijn	er	ons	echter	ook	ten	volle	van	bewust		dat	ons	OPVOEDINGsproject	
alleen	kan	slagen	dank	zij	de	ondersteuning	van		
	

- de	 ouders	 die	 eindverantwoordelijke	 zijn	 wat	 betreft	 de	 opvoeding	 van	 hun	 kind.	
Communicatie	 is	daarom	essentieel.	Ouders	zijn	dan	ook	altijd	welkom	op	school	om	
samen	met	ons	te	zoeken	naar	“de	beste	weg”.	

- de	 leden	 van	 het	 schoolbestuur	 die	 de	 eindverantwoordelijkheid	 van	 het	
schoolgebeuren	dragen	

- de	 begeleiders	 van	 buiten	 de	 school	 die	 ons	 helpen,	 vormen	 en	 ondersteunen:	 CLB,	
pedagogisch	begeleiders,	inspecteurs,	nascholers,	leesouders,	muziekmama’s,…	

- de	parochie	die	ons	blijft	herinneren	aan	onze	inspiratie	
- de	gemeente	waarin	wij	onze	opvoedingstaak	mogen	volbrengen	

 
 

SAMEN	 AAN	 DE	 SLAG	 VOOR	 EN	 MET	 ONZE	
KINDEREN !	
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3						Schoolreglement	
 

3.1		 Getuigschrift	basisonderwijs		

De	school	stelt	tegen	20	juni	een	lijst	op	van	de	leerlingen	die	op	30	juni	het	lager	onderwijs	
zullen	 voltooien.	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	 eindtermgerelateerde	 leerplandoelen	
heeft	 bereikt.	 Een	 leerling	 die	 geen	 getuigschrift	 basisonderwijs	 behaalt,	 ontvangt	 een	
getuigschrift	 dat	 aangeeft	 welke	 doelen	 hij	 of	 zij	 wel	 heeft	 bereikt	 (een	 ‘getuigschrift	
bereikte	doelen’).	
Een	 leerling	 die	 een	 individueel	 aangepast	 curriculum	 volgt,	 kan	 een	 getuigschrift	
basisonderwijs	 behalen	 op	 voorwaarde	 dat	 de	 vooropgestelde	 leerdoelen	 door	 de	
onderwijsinspectie	 als	 gelijkwaardig	 worden	 beschouwd	 met	 die	 van	 het	 gewoon	 lager	
onderwijs.	 Als	 die	 leerling	 geen	 getuigschrift	 basisonderwijs	 krijgt,	 ontvangt	 deze	wel	 een	
getuigschrift	bereikte	doelen.	
	
	
Procedure	tot	het	uitreiken	van	het	getuigschrift:	
Gedurende	 de	 hele	 schoolloopbaan	 van	 je	 kind	 zullen	 we	 communiceren	 over	 zijn	
leervorderingen.	Je	kan	inzage	in	en	toelichting	bij	de	evaluatiegegevens	krijgen.	Je	kan	ook	
een	kopie	vragen.		
Of	 een	 leerling	 het	 getuigschrift	 krijgt,	 hangt	 af	 van	 de	 beslissing	 van	 de	 klassenraad.	 De	
klassenraad	 gaat	 na	 of	 de	 eindtermgerelateerde	 leerplandoelen	 voldoende	 in	 aantal	 en	
beheersingsniveau	zijn	behaald	met	het	oog	op	het	vervolgonderwijs	in	de	A-stroom	van	het	
secundair	 onderwijs.	 Daarbij	 zal	 de	 groei	 die	 de	 leerling	 doorheen	 de	 schoolloopbaan	
maakte,	en	de	zelfsturing	die	hij	toont,	zeker	een	rol	spelen.	
Na	20	 juni	beslist	de	klassenraad	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.	
Bij	niet	ontvangst,	wordt	het	getuigschrift	geacht	op	1	juli	te	zijn	ontvangen.	
De	klassenraad	houdt	onder	andere	rekening	met	onderstaande	criteria:	

- De	schoolrapporten	van	het	lopende	en	voorafgaande	schooljaar;	

- De	evaluaties	van	het	lopende	en	voorafgaande	schooljaar;	

- De	gegevens	uit	het	LVS;	

- Het	 verslag	 van	 de	 leerkracht	 die	 tijdens	 het	 laatste	 schooljaar	 het	 hoogste	 aantal	
lestijden	heeft	gegeven	aan	de	leerling.	

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



	
Let	op:		
Wanneer	we	in	dit	punt	spreken	over	‘dagen’,	bedoelen	we	telkens	alle	dagen	(zaterdagen,	
zondagen,	wettelijke	en	reglementaire	feestdagen	niet	meegerekend).	
Wanneer	we	spreken	over	directeur,	hebben	we	het	over	de	directeur	of	zijn	afgevaardigde.	

	
1. Ouders	die	een	beroepsprocedure	wensen	op	te	starten,	vragen	binnen	drie	

dagen	 na	 ontvangst	 van	 de	 beslissing	 tot	 het	 niet	 uitreiken	 van	 het	
getuigschrift	basisonderwijs,	een	overleg	aan	bij	de	directeur.	
Dit	 gesprek	 is	 niet	 hetzelfde	 als	 het	 oudercontact.	 Je	 moet	 dit	 gesprek	
uitdrukkelijk	aanvragen.	

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

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

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

5. Binnen	drie	dagen	na	ontvangst	van	de	beslissing	van	de	directeur	of	van	de	
klassenraad	kunnen	ouders	 schriftelijk	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.		
	

Vzw	KOHa	
Aan	de	voorzitter	van	het	schoolbestuur	
P/a	Jagerstraat	5	
9220	Hamme	

	 	 Het	verzoekschrift	moet	aan	de	volgende	voorwaarden	voldoen.		

• Het	verzoekschrift	is	gedateerd	en	ondertekend;	
• Het	 verzoekschrift	 bevat	 het	 voorwerp	 van	 beroep	 met	 feitelijke	

omschrijving	 en	 motivering	 waarom	 het	 niet	 uitreiken	 van	 het	
getuigschrift	basisonderwijs	betwist	wordt.	

	 Hierbij	kunnen	overtuigingsstukken	toegevoegd	worden.	

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

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



8. 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.	

3.2	 Onderwijs	aan	huis	
	
Als	je	kind	minstens	vijf	jaar	of	ouder	geworden	is	vóór	1	januari	van	het	lopende	schooljaar	
en	 meer	 dan	 21	 dagen	 ononderbroken	 afwezig	 is	 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	 kalenderdagen.	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	
tijdelijk	onderwijs	aan	huis	per	opgebouwde	schijf	van	9	halve	schooldagen	afwezigheid.	Je	
kind	moet	daarnaast	op	10	km	of	minder	van	de	school	verblijven.	Als	je	kind	op	een	grotere	
afstand	 van	de	 school	 verblijft,	 dan	 kan	de	 school	 tijdelijk	 onderwijs	 aan	huis	 organiseren	
maar	is	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	deze	 voorwaarden	 voldoet,	 zullen	we	 je	 als	 ouder	 op	de	mogelijkheid	 van	
tijdelijk	onderwijs	aan	huis	wijzen.	We	starten	met	tijdelijk	onderwijs	aan	huis	ten	laatste	in	
de	lesweek	die	volgt	op	de	week	waarin	we	je	aanvraag	ontvingen	en	konden	beoordelen.	
De	 school	 kan	 in	 overleg	met	 jou	 ook	 contact	 opnemen	met	 de	 vzw	Bednet.	Dit	 biedt	 de	
mogelijkheid	om	van	thuis	uit	via	een	internetverbinding	live	deel	te	nemen	aan	de	lessen.	
De	school	maakt	dan	samen	met	jou	concrete	afspraken	over	opvolging	en	evaluatie.		
Ook	ouders	 van	 chronisch	 zieke	kinderen	kunnen	dergelijke	aanvraag	 indienen,	maar	voor	
deze	kinderen	gelden	er	andere	voorwaarden.	
Met	vragen	hierover	kan	je	steeds	terecht	bij	de	directeur.	
	

3.3		Screening	niveau	onderwijstaal	

Onze	school	moet	voor	elke	leerling	die	voor	het	eerst	in	het	lager	onderwijs	instroomt	een	
taalscreening	uitvoeren.	Indien	onze	school	op	basis	van	de	resultaten	van	de	screening	het	



nodig	acht,	wordt	een	taaltraject	voorzien	dat	aansluit	bij	de	specifieke	noden	van	het	kind.	
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 
aangepast taaltraject.	
	

3.4	 	Afwezigheden		(zie	infobrochure	onderwijsregelgeving	punt	4)	
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.	
	
Het	is	belangrijk	dat	kleuters	regelmatig	naar	school	komen.	Kinderen	die	activiteiten	missen	
lopen	meer	risico	om	te	mislukken	en	raken	minder	goed	geïntegreerd	in	de	klasgroep.	We	
verwachten	 dat	 de	 ouders	 ook	 de	 afwezigheden	 van	 hun	 kleuter	 onmiddellijk	 melden	
omwille	van	veiligheidsoverwegingen.		
	

3.4.1		Afwezigheden	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	
leerkracht.	De	school	zal	het	CLB	contacteren	telkens	ze	twijfels	heeft	over	een	medisch	
attest.	
	

3.4.2	Van	rechtswege	gewettigde	afwezigheden	
De	 afwezigheid	 van	 je	 kind	 kan	 in	 een	 aantal	 situaties	 gewettigd	 zijn.	 Voor	 deze	
afwezigheden	 is	 geen	 toestemming	 van	 de	 directeur	 nodig.	 Je	 verwittigt	 de	 school	 wel	
vooraf	van	deze	afwezigheid.	 Je	geeft	ook	een	officieel	document	of	een	verklaring	die	de	
afwezigheid	staaft,	af	aan	de	school.		
1. het	 bijwonen	 van	 een	 begrafenis-	 of	 huwelijksplechtigheid	 van	 iemand	 die	 onder	

hetzelfde	dak	woont	als	het	kind,	of	van	een	bloed-	of	aanverwant	van	het	kind;	
2. het	bijwonen	van	een	familieraad;	
3. de	oproeping	of	dagvaarding	voor	de	 rechtbank	 (bijvoorbeeld	wanneer	het	kind	 in	het	

kader	van	een	echtscheiding	moet	verschijnen	voor	de	jeugdrechtbank);	
4. het	 onderworpen	 worden	 aan	maatregelen	 in	 het	 kader	 van	 de	 bijzondere	 jeugdzorg	

(bijvoorbeeld	opname	in	een	onthaal-,	observatie-	en	oriëntatiecentrum);	
5. de	onbereikbaarheid	of	ontoegankelijkheid	van	de	school	door	overmacht	(bijvoorbeeld	

door	staking	van	het	openbaar	vervoer,	door	overstroming,...);	
6. het	 vieren	 van	 een	 feestdag	 dat	 hoort	 bij	 je	 geloof	 (anglicaanse,	 islamitische,	 joodse,	

katholieke,	orthodoxe,	protestants-evangelische	godsdienst).	



Concreet	gaat	het	over:	
-	 islamitische	feesten:	het	Suikerfeest	en		het	Offerfeest	(	telkens	1	dag);	
-	 joodse	 feesten:	 het	 joods	 Nieuwjaar	 (	 2	 dagen),	 de	 Grote	 Verzoendag	 (1	 dag),het	
Loofhuttenfeest	(2	dagen),	het	Slotfeest	(2	 laatste	dagen),	de	Kleine	Verzoendag	(1	
dag),	 het	 feest	 van	 Esther	 (1	 dag),	 het	 Paasfeest	 (4	 dagen),	 het	 Wekenfeest	 (2	
dagen);	

-	 orthodoxe	 feesten:	 Kerstfeest	 (2	 dagen),	 voor	 de	 jaren	 waarin	 het	 orthodox	
Kerstfeest	 niet	 samenvalt	met	 het	 katholiek	 Kerstfeest,	 Paasmaandag,	 Hemelvaart	
en	Pinksteren	voor	de	jaren	waarin	het	orthodox	Paasfeest	niet	samenvalt	met	het	
katholieke	Paasfeest.	

De	 katholieke	 feestdagen	 zijn	 reeds	 vervat	 in	 de	 wettelijk	 vastgelegde	 vakanties.	 De	
protestants-evangelische	 en	 de	 anglicaanse	 godsdienst	 hebben	 geen	 feestdagen	 die	
hiervan	afwijken.	

7. het	actief	deelnemen	in	het	kader	van	een	individuele	selectie	of	lidmaatschap	van	een	
vereniging	 als	 topsportbelofte.	 (voor	de	 sporten	 tennis,	 zwemmen	en	 gymnastiek)	 aan	
sportieve	 manifestaties.	 Het	 gaat	 over	 het	 kunnen	 deelnemen	 aan	
wedstrijden/tornooien	of	stages.	De	unisportfederatie	dient	een	document	af	te	leveren.	
Dit	document	is	geldig	voor	één	schooljaar	en	dient	elk	schooljaar	vernieuwd	te	worden.	
De	afwezigheid	kan	maximaal	10	al	dan	niet	gespreide	halve	schooldagen	per	schooljaar	
bedragen.		

8. een	 afwezigheid	 ingevolge	 een	 preventieve	 schorsing,	 een	 tijdelijke	 of	 een	 definitieve	
uitsluiting.		

	

3.4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 
 
Deze	 categorie	 afwezigheden	verleent	de	 school	 autonomie	om	 in	 te	 spelen	op	 specifieke	
situaties	die	niet	altijd	door	de	regelgeving	op	te	vangen	zijn.	Indien	de	directeur	akkoord	is	
en	mits	voorlegging	van,	naargelang	het	geval,	een	officieel	document	of	een	verklaring	van	
de	ouders,	kan	de	leerling	gewettigd	afwezig	zijn	om	één	van	de	onderstaande	redenen:		
1. de	rouwperiode	bij	een	overlijden;	
2. het	 actief	 deelnemen	 aan	 een	 culturele	 of	 sportieve	 manifestatie,	 indien	 het	 kind	

hiervoor	als	individu	of	als	lid	van	een	club	geselecteerd	is.	Het	bijwonen	van	trainingen	
komt	niet	in	aanmerking,	wel	bijv.	de	deelname	aan	een	kampioenschap/competitie.	Het	
kind	 kan	 maximaal	 10	 halve	 schooldagen	 per	 schooljaar	 hiervoor	 afwezig	 zijn	 (hetzij	
achtereenvolgend,	hetzij	gespreid	over	het	schooljaar).	

3. de	deelname	aan	 time-out-projecten.	Deze	afwezigheden	komen	 in	het	basisonderwijs	
zelden	 voor,	 maar	 in	 die	 situaties	 waarin	 voor	 een	 leerling	 een	 time-outproject	
aangewezen	 is,	 is	 het	 in	 het	 belang	 van	 de	 leerling	 aangewezen	 om	 dit	 als	 een	
gewettigde	 afwezigheid	 te	 beschouwen.	 Voor	 sommige	 leerlingen	 is	 er	 geen	 andere	
oplossing	 dan	 hen	 tijdelijk	 te	 laten	 begeleiden	 door	 een	 externe	 gespecialiseerde	
instantie;	

4. persoonlijke	 redenen	 in	 echt	 uitzonderlijke	 omstandigheden.	 Voor	 deze	 afwezigheden	
moet	de	directeur	op	voorhand	zijn	akkoord	verleend	hebben.	Het	gaat	om	maximaal	4	
halve	schooldagen	per	schooljaar	(al	dan	niet	gespreid).		



5. afwezigheden	 wegens	 topsport	 voor	 de	 sporten	 tennis,	 zwemmen	 en	 gymnastiek.	
(sporttrainingen)	
Dit	kan	slechts	toegestaan	worden	voor	maximaal	6	lestijden	per	week,	mits	het	vooraf	
indienen	van	een	dossier	met	de	volgende	elementen:	

- een	gemotiveerde	aanvraag	van	de	ouders;	
- een	 verklaring	 van	 een	 bij	 de	 Vlaamse	 sportfederatie	 aangesloten	

sportfederatie;	
- een	 medisch	 attest	 van	 een	 sportarts	 verbonden	 aan	 een	 erkend	

keuringscentrum	van	de	Vlaamse	Gemeenschap;	
- een	akkoord	van	de	directie.	

	
Deze	 vijf	 categorieën	 van	 afwezigheden	 zijn	 geen	 automatisme,	 geen	 recht	 dat	 ouders	
kunnen	opeisen.	Enkel	de	directeur	kan	autonoom	beslissen	om	deze	afwezigheden	toe	te	
staan.	De	directeur	mag	onder	geen	beding	toestemming	geven	om	vroeger	op	vakantie	te	
vertrekken	of	later	terug	te	keren.	De	leerplicht	veronderstelt	dat	een	kind	op	school	is	van	1	
september	tot	en	met	30	juni.		
	

3.4.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden  
 
De	 volgende	 regels	 zijn	 van	 toepassing	 op	 de	 kinderen	 van	 binnenschippers,	 kermis-	 en	
circusexploitanten	 en	 -artiesten	 en	 woonwagenbewoners.	 Ze	 zijn	 niet	 van	 toepassing	 op	
kinderen	 die	 behoren	 tot	 de	 trekkende	 bevolking	 maar	 die	 ter	 plaatse	 verblijven	
(bijvoorbeeld	 in	 een	woonwagenpark).	 Die	 kinderen	moeten	 elke	 dag	 op	 school	 aanwezig	
zijn.		
Ouders	 behorend	 tot	 de	 categorie	 trekkende	 bevolking	 die	 hun	 kind	 inschrijven	 in	 een	
school,	moeten	er	-	net	als	alle	andere	ouders	-	op	toezien	dat	hun	kind	elke	dag	op	school	
aanwezig	 is.	 In	 uitzonderlijke	 omstandigheden	 kunnen	 zich	 situaties	 voordoen	waarbij	 het	
onvermijdelijk	 is	 dat	 	 het	 kind	 tijdelijk	met	 de	 ouders	meereist.	Deze	 situaties	moeten	op	
voorhand	goed	met	de	school	besproken	worden.	De	ouders	maken	samen	met	de	school	
duidelijke	afspraken	over	hoe	het	kind	in	die	periode	met	behulp	van	de	school	 	verder	de	
onderwijstaken	zal	vervullen	 (de	school	zorgt	voor	een	vorm	van	onderwijs	op	afstand)	en	
over	hoe	de	ouders	met	de	school	 in	contact	zullen	blijven.	Deze	afspraken	moeten	in	een	
overeenkomst	tussen	de	ouders	en	de	school	neergeschreven	worden.	Enkel	als	de	ouders	
hun	engagementen	naleven	is	het	kind	gewettigd	afwezig.		
	

3.4.5 Afwezigheden omwille van revalidatie 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.	

• 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	
motiveert	 waarom	 de	 revalidatie	 tijdens	 de	 lestijden	 vereist	 is.	 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.	
	
De	verzekering	van	de	leerlingen	die	tijdens	de	lestijden	revalidatie	krijgen	buiten	de	school,	
wordt	 tijdens	 de	 revalidatie	 en	 tijdens	 de	 verplaatsingen	 gedekt	 door	 de	
revalidatieverstrekker.	

3.4.6.	 Problematische	afwezigheden	
De	school	vindt	de	aanwezigheid	van	je	kind	belangrijk.	Het	is	in	het	belang	van	je	kind	om	
het	elke	dag	naar	school	te	sturen.	Kinderen	die	lessen	en	activiteiten	missen,	lopen	meer	
risico	op	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. 
	
3.5	 Te	laat	komen	

Ouders	zien	er	op	toe	dat	hun	kind	tijdig	op	school	toekomt,	ook	in	de	kleuterschool	!	
Bij	 laattijdige	 aankomst,	 in	de	 lagere	 school,	 noteert	 de	 leerkracht	dit	 in	 de	 agenda	 van	de	
leerling.		Bij	herhaling	neemt	de	directeur	contact	op	met	de	ouders.  
Te	laat	komen	stoort	het	klasgebeuren,	ook	in	de	kleuterschool.	
 

3.6	 Huiswerk,	agenda’s	en	rapporten	(zie	schooleigen	infobrochure)	
	
In	de	schooleigen	infobrochure	vindt	u	de	afspraken	over		
	

• huiswerken	
• lessen	
• de	agenda		
• de	rapportdata	en	de	oudercontacten	

3.7	 Geldelijke	 en	 niet-geldelijke	 ondersteuning	 die	 niet	 afkomstig	 is	 van	 de	
Vlaamse	Gemeenschap	en	de	rechtspersonen	die	daarvan	afhangen	(reclame-	
en	sponsorbeleid)	

	
Bij	 sponsoring	 gaat	 het	 om	geld,	 goederen	of	 diensten	die	 een	 sponsor	 verstrekt	 aan	 een	
schoolbestuur,	 directie,	 leraren,	 niet-onderwijzend	 personeel	 of	 leerlingen,	 waarvoor	 de	
sponsor	een	tegenprestatie	verlangt	in	schoolverband.	Tegenprestaties	zijn	bijvoorbeeld	het	
noemen	van	de	sponsor	in	de	schoolkrant	of	een	opdruk	op	t-shirts.		
	
	
Schenkingen,	 waar	 geen	 tegenprestatie	 tegenover	 staat,	 vallen	 dus	 niet	 onder	 het	 begrip	
sponsoring.	
	
Bij	 het	 sluiten	 van	 een	 sponsorovereenkomst	 is	 het	 handig	 om	 de	 volgende	 regels	 als	
uitgangspunt	te	gebruiken:	
	

- in	overeenstemming	met	de	goede	smaak	en	het	fatsoen;	
- verenigbaar	 met	 de	 pedagogische	 en	 onderwijskundige	 taak	 en	

doelstelling	van	de	school;	
- niet	in	strijd	met	het	onderwijsaanbod	en	de	kwalitatieve	eisen	die	

een	school	aan	het	onderwijs	stelt;	



- de	 onderwijsinhoud	 en/of	 de	 continuïteit	 van	 het	 onderwijs	 niet	
beïnvloeden;	

- geen	 aantasting	 betekenen	 van	 de	 objectiviteit,	 het	 geloof,	 de	
waardigheid,	de	betrouwbaarheid	en	de	onafhankelijkheid	van	het	
onderwijs	en	de		daarbij	betrokkenen;	

- geen	 schade	 berokkenen	 aan	 de	 geestelijke	 en/of	 lichamelijke	
gesteldheid	van	de	leerlingen.	

	
Het	Schoolbestuur	is	altijd	verantwoordelijk	voor	wat	er	in	schoolverband	plaatsvindt.	Zelfs	
als	 het	 gaat	 om	 bijvoorbeeld	 de	 oudervereniging	 die	 een	 sponsorovereenkomst	 aangaat	
waarbij	een	tegenprestatie	wordt	gevraagd	waarmee	ouders	of	leerlingen	in	schoolverband	
worden	geconfronteerd.	
Het	 Schoolbestuur	 moet	 ook	 in	 zulke	 gevallen	 beoordelen	 of	 de	 sponsorovereenkomst	
verantwoord	is.	
Als	 ouders	 het	 niet	 eens	 zijn	met	 beslissingen	 van	 de	 school	 over	 sponsoring,	 kunnen	 zij	
daarover	een	klacht	indienen	bij	de	 Commissie	Zorgvuldig	Bestuur:	 	
	
Departement	Onderwijs	 Kamer	5B25	

	 	 	 Koning	Albert	II-laan	15	
1210	Brussel	

	
De	 directeur	 waakt	 erover	 dat	 geen	 misbruiken	 en	 wantoestanden	 omtrent	 reclame	 en	
sponsoring	ontstaan.	
	

3.8	 Bijdrageregeling		

In	bijlage	vindt	u	een	lijst	met	een	raming	van	de	financiële	bijdragen	die	we	kunnen	vragen.	
Deze	lijst	bevat	zowel	verplichte	als	niet	verplichte	uitgaven.		Verplichte	uitgaven	zijn	uitgaven	
die	u	 zeker	 zult	moeten	doen.	Zaken	die	de	 school	als	enige	aanbiedt,	 koopt	u	verplicht	op	
school.		
	
Er	 zijn	 ook	 zaken	 die	 u	 zowel	 op	 school	 als	 ergens	 anders	 kunt	 aankopen.	 	 Niet	 verplichte	
uitgaven	 zijn	uitgaven	voor	 zaken	die	u	niet	 verplicht	moet	aankopen	of	activiteiten	waar	u	
niet	verplicht	aan	moet	deelnemen,	maar	als	u	ze	aankoopt	of	eraan	deelneemt	moet	u	er	wel	
een	bijdrage	voor	betalen.	Voor	sommige	posten	vermeldt	de	lijst	vaste	prijzen,	voor	andere	
zijn	enkel	richtprijzen	vermeld.	
Voor	een	aantal	posten	kennen	we	de	kostprijs	niet	vooraf.	We	geven	daarvoor	richtprijzen.	
Dat	betekent	dat	het	 te	betalen	bedrag	 in	de	buurt	van	de	 richtprijs	 zal	 liggen,	het	kan	 iets	
meer	maar	het	kan	ook	iets	minder	zijn.	Het	schoolbestuur	baseert	zich	voor	het	bepalen	van	
de	richtprijs	op	de	prijs	die	de	zaak	of	activiteit	vorig	schooljaar	kostte.	
Deze	lijst	werd	overlegd	in	de	schoolraad.	
	
Betalingsmodaliteiten		(zie	schooleigen	infobrochure)	
	
	



Stappen	die	het	schoolbestuur	zal	zetten	bij	niet-tijdig	betalen.	Wanneer	een	schoolrekening	
niet	betaald	wordt,	wordt	dit	aan	de	advocaat	van	de	 school	gemeld.	Hij	 zal	dan	de	nodige	
stappen	zetten.	
	
Indien	 u	 problemen	 ondervindt	 met	 het	 betalen	 van	 de	 schoolrekening,	 kunt	 u	 contact	
opnemen	met	de	directeur.	Het	 is	de	bedoeling	dat	er	afspraken	worden	gemaakt	over	een	
aangepaste	betalingsmodaliteit.		Wij	verzekeren	een	discrete	behandeling	van	uw	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.	
	

3.9	 Kosteloosheid	basisonderwijs	
	
Voor	scholen	van	het	gesubsidieerd	basisonderwijs	kan	geen	direct	of	indirect	inschrijvingsgeld	
gevraagd	 worden.	 Evenmin	 kunnen	 er	 bijdragen	 worden	 gevraagd	 voor	 materialen	 die	
gebruikt	worden	om	de	eindtermen	te	realiseren	of	de	ontwikkelingsdoelen	na	te	streven.	De	
overheid	bepaalt	de	lijst	met	materialen	die	kosteloos	ter	beschikking	moeten	worden	gesteld	
om	de	eindtermen	te	realiseren	of	de	ontwikkelingsdoelen	na	te	streven.	
	
	

Volgende	materialen	worden	
vermeld	in	de	ontwikkelingsdoelen	
en	eindtermen	voor	het	gewoon	
onderwijs.		Deze	materialen	zijn	
verplicht	aanwezig	op	school.	
De	school	stelt	de	materialen	in	
voldoende	mate	ter	beschikking.		
Dit	betekent	niet	dat	dit	materiaal	

voor	elke	individuele	leerling	
aanwezig	moet	zijn.	

Spelmateriaal			
Bewegingsmateriaal		
Toestellen		
Klimtoestellen		
Rollend	en/of	glijdend	materiaal		
Boeken		
Kinderliteratuur		
Kinderromans		
Zakrekenmachine		
Passer		
Globe		
Atlas		
Kompas		
Kaarten		
Informatiebronnen		
Infobronnen		
Tweetalige	alfabetische	woordenlijst		
Muziekinstrumenten		

Materialen	uit	de	volgende	
categorieën	worden	verondersteld	
in	voldoende	mate	aanwezig	te	zijn	

Schrijfgerief		
Tekengerief		
Knutselmateriaal		



en	staan	in	functie	van	het	
nastreven	van	de	

ontwikkelingsdoelen	of	het	
bereiken	van	de	eindtermen	voor	

gewoon	en	buitengewoon	
onderwijs.	

Een	school	beslist	op	basis	van	haar	
pedagogisch	project	welke	

materialen	zij	wenst	te	gebruiken.	

Constructiemateriaal		
Planningsmateriaal		
Leer-	en	ontwikkelingsmaterialen		
Handboeken,	 	 schriften,	 	 werkboeken	 en	 –blaadjes,		
fotokopieën,	software...		
Informatie-	 en	 communicatietechnologisch	 (ICT)	
materiaal		
Multimediamateriaal			
Meetmateriaal		
Andere			

	
Het	schoolbestuur	kan	wel	een	bijdrage	vragen	voor:	

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

- Verplichte	materialen	die	niet	begrepen	 zijn	 in	de	 lijst	 van	de	overheid,	maar	het	
onderwijs	verlevendigen;	

- Diensten	die	de	school	aanbiedt	zonder	verplichting.	
	
	

Ook	dit	schooljaar	hanteren	we	de	“MAXIMUMFACTUUR”	(zie	ook	schooleigen	infobrochure)	

3.10	 Lessen	lichamelijke	opvoeding	en	zwemmen	

De	lessen	lichamelijke	opvoeding	en	zwemmen	maken	integraal	deel	uit	van	ons	aanbod.	Alle	
kinderen	moeten	eraan	deelnemen.	Wie	om	een	bepaalde	reden	niet	mag	of	kan	turnen	of	
zwemmen,	 dient	 een	 doktersattest	 of	 een	 attest	 door	 de	 ouders	 gehandtekend	 aan	 de	
leerkracht	voor	te	leggen.	

3.11	 Een-	of	meerdaagse	schooluitstappen	(Extra-muros	activiteiten)	
	
Voor	deelname	aan	een	extra-muros	activiteit	 is	de	schriftelijke	toestemming	van	de	ouders	
vereist.	Het	streefdoel	is	dat	alle	leerlingen	deelnemen	aan	de	extra-muros	activiteiten.	Bij	een	
meerdaagse	extra-muros	activiteit	is	een	afzonderlijke	schriftelijke	toestemming	van	de	ouders	
vereist.	
Je	kind	is	verplicht	deel	te	nemen	aan	extra-murosactiviteiten	die	minder	dan	één	schooldag	
duren.	 Dat	 zijn	 normale	 schoolactiviteiten.	We	 streven	 er	 als	 school	 ook	 naar	 om	 ook	 alle	
kinderen	 te	 laten	 deelnemen	 aan	 extra-murosactiviteiten	 die	 één	 dag	 of	 langer	 duren.	 Die	
activiteiten	maken	namelijk	deel	uit	van	het	onderwijsaanbod	dat	we	aan	je	kind	geven.	
	
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 
deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen.  
Door	het	schoolreglement	te	ondertekenen	gaan	we	ervan	uit	dat	je	op	de	hoogte	bent	van	
de	schooluitstappen	die	worden	georganiseerd.	Als	je	niet	wenst	dat	je	kind	meegaat	op	één	
van	de	extra-murosactiviteiten	die	één	dag	of	langer	duren,	dien	je	dat	voorafgaand	aan	de	
betrokken	activiteit	schriftelijk	te	melden	aan	de	school.	
Leerlingen	die	niet	deelnemen	aan	extra-murosactiviteiten	moeten	op	de	school	aanwezig	
zijn.	
	



3.12	 Ongevallen	en	de	schoolverzekering	

Schoolverzekering	

De	 schoolverzekering	 dekt	 de	 burgerrechterlijke	 aansprakelijkheid	 van	 de	 leerlingen	 voor	
schade	die	zijn	berokkenen	aan	personen	en	goederen	tijdens	het	schoolleven.	Daarin	verstaan	
we	alle	schoolse	en	buitenschoolse	activiteiten	die	verband	houden	met	de	onderwijsinstelling,	
ongeacht	of	ze	plaats	hebben	in	of	buiten	de	instelling	zelf,	tijdens	of	buiten	de	schooluren	–	of	
dagen,	in	België	of	het	buitenland.	

Wanneer	een	leerling	slachtoffer	wordt	van	een	lichamelijk	ongeval	 in	het	schoolleven	of	op	
de	schoolweg	kan	de	leerling	of	zijn	rechthebbende	aanspraak	maken	op:	

• een	vergoeding	in	geval	van	overlijden	of	van	blijvende	invaliditeit	

• de	 terugbetaling	 van	de	kosten	voor	geneeskundige	verzorging	op	doktersvoorschrift	
na	tussen	komst	van	de	mutualiteiten.	

Stoffelijke	schade	(kledij,	fiets)	wordt	echter	niet	vergoed.	

Bij	een	ongeval	wordt	de	school	onmiddellijk	verwittigd.	

De	leerlingen	zijn	verzekerd	op	weg	van	en	naar	school,	 langs	de	normale	weg	en	binnen	de	
normale	tijd.	We	verwachten	dat	de	leerlingen	dan	ook	de	kortste	of	veiligste	weg	naar	huis	en	
naar	 school	 nemen.	 De	 schoolverzekering	 dekt	 deze	 verplaatsingstijd	 tegen	 lichamelijke	
ongevallen.	Heel	concreet	vragen	we	dat	de	leerlingen	niet	blijven	rondhangen	in	de	omgeving	
van	de	school.	

De	procedure	bij	die	school	zet	wanneer	een	leerling	een	ongeval	overkomt	in	de	school	of	op	
weg	van	en		naar	de	school	vindt	u	beschreven	in	de	schooleigen	infobrochure.	

	

Vrijwilligers	

De	school	maakt	bij	de	organisatie	van	verschillende	activiteiten	gebruik	van	vrijwilligers.	De	
nieuwe	 wet	 van	 3	 juli	 2005	 betreffende	 de	 rechten	 van	 de	 vrijwilligers	 verplicht	 o.m.	 de	
scholen	om	aan	de	vrijwilligers	te	informeren	over	een	aantal	elementen.	Omdat	elke	ouder	
een	 schoolreglement	 ontvangt	 en	 voor	 akkoord	 ondertekent,	 kiest	 de	 school	 ervoor	 om	de	
informatie	betreffende	de	vrijwilligers	in	het	schoolreglement	op	te	nemen.	Op	die	manier	is	
elke	ouder	op	de	hoogte.	

Verplichte	verzekering	

De	 school	 heeft	 een	 verzekeringscontract	 afgesloten	 tot	 dekking	 van	 de	 burgerlijke	
aansprakelijkheid,	met	uitzondering	van	de	contractuele	aansprakelijkheid,	van	de	organisatie	
en	 de	 vrijwilligers.	 Het	 verzekeringscontract	 werd	 afgesloten	 bij	 KBC	 –	 VERZEKERINGEN	 –	
Schoenmarkt	35	–	2000	Antwerpen.	De	polis	ligt	ter	inzage	op	het	schoolsecretariaat.	

Vrije	verzekering		

De	 school	heeft	een	verzekeringscontract	afgesloten	 tot	dekking	van	de	 lichamelijke	 schade	
die	 geleden	 is	 door	 vrijwilligers	 tijdens	de	uitvoering	 van	het	 vrijwilligerswerk	of	op	de	weg	
naar-	 en	 van	 de	 activiteiten.	 Het	 verzekeringscontract	 werd	 afgesloten	 bij	 KBC	 –	
VERZEKERINGEN	 –	 Schoenmarkt	 35	 –	 2000	 Antwerpen.	 De	 polis	 ligt	 ter	 inzage	 op	 het	
schoolsecretariaat.	



Vergoedingen	

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

Aansprakelijkheid	

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

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.	

	

3.13		 Zittenblijven	en	vormen	van	leerlingengroepen	binnen	hetzelfde	
onderwijsniveau	

De	klassenraad	beslist,	in	overleg	en	in	samenwerking	met	het	CLB	dat	onze	school	begeleidt,	
of	een	leerling	kan	overgaan	naar	een	volgende	leerlingengroep.	
Het	is	de	klassenraad	die	beslist	in	welke	leerlingengroep	een	leerling,	die	in	de	loop	van	zijn	
schoolloopbaan	van	school	verandert,	terechtkomt.	
Leerlingengroepen	 kunnen	 heringedeeld	 worden	 op	 basis	 van	 een	 gewijzigde	 instroom.	
(Bijvoorbeeld	in	de	kleuterschool	na	een	instapdatum).	
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.	

3.14	 Andere	(lees	meer	in	de	schooleigen	infobrochure)	

In	dit	onderdeel	volgen	een	aantal	leefregels	en	afspraken	in	verband	met	de	organisatie	van	
het	 schoolleven.	 In	 het	 algemeen	 kan	men	 zeggen	 dat	 ze	 bedoeld	 zijn	 om,	 samen	met	 de	
wettelijke	verplichtingen,	de	doelstellingen	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	verwezenlijken.	
Groeien	naar	verantwoordelijkheid,	zelfstandigheid	en	volwassenheid	kan	 in	een	school	best	
lukken	via	duidelijke	doelstellingen	en	informatie,	klare	afspraken,	orde	en	regelmaat.	
Geen	 enkele	 samenlevingsvorm	 kan	 zonder	 rechten	 en	 plichten,	 afspraken	 en	 regels.	 Een	
school	 die	 van	 haar	 doelstellingen	 werk	 maakt,	 besteedt	 zorg	 aan	 de	 naleving	 van	 deze	
afspraken	en	regels.	
	

§ Kledij	en	uiterlijk	
Kledij	moet	aangepast	zijn	aan	de	omstandigheden.			
Daarom	verlangen	we	dat	je	naar	school	komt:	in	verzorgde	en	nette	kledij,	met	een	
verzorgd	kapsel;	extreme	haartooi	is	onaanvaardbaar,	zonder	of	met	uiterst	sobere	
juwelen	en	make-up	

	 	
Tijdens	turnlessen	dragen	de	leerlingen	opgelegde	kledij.	 	
In	klassen	en	eetzaal	worden	geen	hoofddeksels	gedragen.		
De	leerlingen	en	hun	ouders	aanvaarden	dat	de	directie	het	recht	voorbehouden	is		



bij	eventuele	meningsverschillen	en/of	twijfelgevallen	hierover	een	beslissing	te	nemen.	
	

§ Het	 gebruik	 van	 muziekdragers	 en	 GSM	 in	 de	 school	 is	 niet	 toegelaten.	 Aan	 de	
schoolpoort	worden	ze	af	of	aan	gezet.	

	
§ Omgangsvormen:	houding	en	gedrag	-	in	en	buiten	de	school	

- Iedereen	spreekt	een	verzorgde	taal.	
- We	antwoorden	op	een	hoffelijke	en	keurige	wijze.	
- Vooral	 in	 de	 klas	 en	 in	 contact	met	 de	 leerkrachten	 verzorgen	we	

onze	taal.	
	

Uitschelden	en	ruzie	maken	verpesten	de	sfeer	en	brengen	alleen	verdriet	met	zich	mee.	
Ze	 getuigen	 tevens	 van	 gebrek	 aan	 eerbied	 voor	 je	 medeleerling.	 Een	 leerling	 die	
zijn/haar	 best	 doet,	 verdient	 onze	 waardering;	 iemand	 die	 het	 wat	 moeilijker	 heeft,	
dient	geholpen	te	worden.	Spot	is	meestal	een	bewijs	van	onmacht.	
	

- Aangezien	 wij	 als	 christelijke	 schoolgemeenschap	 veel	 belang	 hechten	 aan	
verdraagzaamheid,	 zullen	 alle	 uitingen	 van	 pesterijen,	 geweld	 (in	woorden	 en/of	
daden)	gesanctioneerd	worden.	

- Spelen	is	mogelijk	zonder	brutaal	te	zijn	of	andermans	kledij	te	beschadigen.	
- Eerlijk	duurt	het	langst.	Gevonden	voorwerpen	worden	aan	een	leerkracht	gegeven.	
- We	houden	de	speelplaats	net	en	rein.		We	sorteren	het	afval.	
- Toiletten	houden	we	extra	proper.		
- We	eerbiedigen	het	werk	van	het	onderhoudspersoneel.	
- Fietsen	horen	thuis	op	de	voorziene	plaats.	We	beschadigen	ze	niet.	
- Wie	met	fiets,	step	of	skateboard	naar	school	komt,	stapt	aan	de	schoolpoort	af.	
- Klop	geen	bordenwissers	tegen	de	muren.	
- In	de	gangen	horen	enkel	jassen	en	turn-	en	zwemzak	aan	de	kapstokken.	
	 Laat	geen	geld	en	waardevolle	voorwerpen	in	je	jas.	
- Vóór	en	na	de	lessen	blijft	niemand	rondhangen	in	de	omgeving	van	de	school.	

	
	

§ Schoolmateriaal	
	 Iedereen	draagt	eerbied	voor	milieu	en	schoolmateriaal.	
	 Hand-	en	werkboeken	worden	gratis	door	de	school	ter	beschikking	gesteld.	

Wie	vrijwillig	schade	berokkent	aan	het	schoolmateriaal	moet	de	schade	vergoeden.		
	

§ Ongevallen	en	schoolverzekering	
	 Door	de	school	werd	een	aanvullende	verzekering	afgesloten	voor	

o persoonlijke	 ongevallen:	 alle	 bijkomende	 geneeskundige	 kosten	 bij	
lichamelijk	letsel.		Stoffelijke	schade	(brillen,	kledij,	fiets,	…)	worden	echter	
niet	vergoed.	

o ongevallen	 tegenover	 derden:	 lichamelijk	 letsel	 en	 stoffelijke	 schade	
(burgerlijke	aansprakelijkheid).	

	
	Bij	een	schoolongeval	verwittigen	ouders	of	leerling	onmiddellijk	de	leerkracht	of	de								
directeur.		



De	leerlingen	zijn	verzekerd:	
o op	school	tijdens	de	lessen	en	speeltijden	
o tijdens	speciale	activiteiten	in	schoolverband	(schoolreis,	toneel,	sport,	…)	
o op	weg	van	huis	naar	de	school	en	omgekeerd:	leerlingen	dienen	binnen	de	

normale	tijd	en	langs	de	kortste,	veiligste	weg	naar	school	te	komen	of	naar	
huis	te	gaan.	

In	de	schooleigen	infobrochure	staat	beschreven	welke	formulieren	er	bij	een	schoolongeval	
ingevuld	moeten	worden.	

	 	 	
§ Vakantie	en	vrije	dagen.	

	
In	 de	 schooleigen	 infobrochure	 vindt	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 vakantieperiodes	 en	 de	 vrije	
dagen.	

Het	schooljaar	begint	op	01	september.	De	grote	vakantie	begint	op	01	 juli.	 (Tenzij	de	
overheid	een	andere	begindatum	vaststelt.)	Het	is	dus	niet	toegestaan	een	vakantie,	ook	
de	grote	vakantie,	te	vervroegen	of	te	verlaten.	Vóór	1	juli	met	vakantie	vertrekken	of	na	
1	september	weer	naar	school	komen,	kan	dus	niet.	

	
3.15	 	Herstel-	en	sanctioneringsbeleid	
	
Kinderen	maken	nu	en	dan	 fouten.	Dat	 is	 eigen	aan	het	 groeiproces	 van	elk	 kind.	 Kinderen	
kunnen	 leren	 uit	 de	 fouten	 die	 ze	maken.	Onze	 school	wil	 hierop	 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	ervoor	kiezen	om	in	bepaalde	gevallen	een	tuchtmaatregel	op	te	leggen.	
	
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	leerkracht	en/of	directie;	
§ Een	time-out:	

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

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

	
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	
3.16	 beschreven,	 voor	 onbepaalde	 tijd	 uitstellen	 om	 dit	 groepsoverleg	 te	 laten	
plaatsvinden.	Hij	brengt	je	dan	per	brief	op	de	hoogte.	

3.16	 Orde-	en	tuchtmaatregelen	

Ordemaatregelen	

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

- een	verwittiging	in	de	agenda;	

- een	strafwerk;	

- een	specifieke	opdracht;		

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

Tegen	een	ordemaatregel	is	er	geen	beroep	mogelijk.	
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en 
CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer	 het	 gedrag	 van	 je	 kind,	 ook	 met	 een	
begeleidingsplan,	 een	 probleem	 wordt	 voor	 het	 verstrekken	 van	 onderwijs	 of	 om	 het	
opvoedingsproject	te	realiseren,	kan	er	een	tuchtmaatregel	genomen	worden.		

Tuchtmaatregelen	

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



Mogelijke	tuchtmaatregelen	zijn:	

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

- een	definitieve	uitsluiting.	

Preventieve	schorsing	als	bewarende	maatregel	

In	 uitzonderlijke	 situaties	 kan	 de	 directeur	 of	 zijn	 afgevaardigde	 bij	 het	 begin	 van	 de	
tuchtprocedure	 beslissen	 om	 je	 kind	 preventief	 te	 schorsen.	 Deze	 bewarende	 maatregel	
dient	 om	 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	aan	de	ouders	van	de	betrokken	leerling.	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	van	de	betrokken	 leerling	bezorgd.	De	beslissing	vermeldt	de	
beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. 

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.		

Beroepsprocedure	na	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:	

1. Binnen	 vijf	 dagen	 na	 ontvangst	 van	 de	 beslissing	 tot	 definitieve	 uitsluiting	
kunnen	 ouders	 via	 een	 aangetekend	 schrijven	 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.	

Vzw	KOHa	
Aan	de	voorzitter	van	het	schoolbestuur	
P/a	Jagerstraat	5	
9220	Hamme	

	 	 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.	
	

2.	 Wanneer	 het	 schoolbestuur	 een	 beroep	 ontvangt,	 zal	 het	 een	
beroepscommissie	 samenstellen.	 In	 de	 beroepscommissie,	 die	 het	 beroep	
behandelt,	 zitten	 zowel	 mensen	 die	 aan	 de	 school	 of	 het	 schoolbestuur	



verbonden	 zijn	 als	 mensen	 die	 dat	 niet	 zijn.	 Het	 gaat	 om	 een	 onafhankelijke	
commissie	die	de	klacht	van	de	ouders	grondig	zal	onderzoeken.	

3 De	beroepscommissie	zal	steeds	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	 te	 termijn	van	
tien	dagen	op.	

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

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

Het	beroep	schort	de	uitvoering	van	de	beslissing	tot	uitsluiting	niet	op.	
	
3.17	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.		
Ouders	en	school	zullen	op	afgesproken	momenten	de	engagementen		en	het	effect	ervan		
evalueren.	
	

Oudercontacten.	
	
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind	.	Het	is	goed	dat	
u	zicht	hebt	op	de	werking	van	de	school.	Daarvoor	plannen	we	,bijvoorbeeld	bij	het	begin	
van	elk	schooljaar	een	ouderavond	in	de	klas	van	uw	kind.	U	kan	er	kennis	maken	met	de	
leerkracht	van	uw	kind	en	met	de	manier	van	werken.	
We	willen	u	op	geregelde	tijden	informeren	over	de	evolutie	van	uw	kind.	Dat	doen	we	via	
een	schriftelijke	uitnodiging.	
We	organiseren	ook	geregeld	individuele	oudercontacten.	Bij	het	begin	van	elk	schooljaar	
laten	we	u	weten	op	welke	data	die	doorgaan.	Wie	niet	op	het	oudercontact	kan	aanwezig	
zijn	kan	een	gesprek	aanvragen	op	een	ander	moment.		



Als	u	zich	zorgen	maakt	over	uw	kind	of	vragen	hebt	over	de	aanpak	dan	kan	u	op	elke	
moment	zelf	een	gesprek	aanvragen	met	de	leerkracht	van	uw	kind.	Dat	doet	u	mondeling	of	
schriftelijk	via	de	leerkracht	en	/	of	de	directeur.	
We	verwachten	dat	u	zich	als	ouder	samen	met	ons	engageert	om	nauw	samen	te	werken	
rond	de	opvoeding	van	uw	kind	en	steeds	ingaat	op	onze	uitnodigingen	tot	oudercontact.		
We	engageren	ons	om	steeds	te	zoeken	naar	een	alternatief	overlegmoment	indien	u		niet	
op	de	geplande	oudercontactmomenten	kan	aanwezig	zijn.		
We	verwachten	dat	u	met	ons	contact	opneemt	bij	vragen	of	zorgen	t.a.v.	uw	kind.	
We	engageren	ons	om	met	u	in	gesprek	te	gaan	over	uw	zorgen	en	vragen	t.a.v.	de	evolutie	
van	uw	kind.		
	

Aanwezig	zijn	op	school	en	op	tijd	komen.	
	
Je	wordt	verwittigd	bij	elke	niet-gewettigde	afwezigheid.	
De	aanwezigheid	van	uw	kind	op	school	heeft	gevolgen	voor	het	verkrijgen	en	behouden	van	
de	schooltoelage	en	voor	de	toelating	tot	het	eerste	leerjaar		en	voor	het	uitreiken	van	een	
getuigschrift	op	het	einde	van	het	lager	onderwijs.	
Daartoe	moeten	we	de	afwezigheden	van	uw	kind	doorgeven	aan	het	departement	
onderwijs	en	aan	het	CLB.		
We	vragen	je	als	ouder	te	engageren	je	kind	op	tijd	naar	school	te	brengen	en	dit	zowel	in	
het	kleuteronderwijs	als	in	het	lager	onderwijs.	
We	verwachten	dat	uw	kind	dagelijks	en	op	tijd	op	school	is.	Wij	verwachten	dat	u	ons	voor	
de	aanvang	van	de	lessen	verwittigt	bij	afwezigheid	van	uw	kind.		
Het	CLB	waarmee	wij	samenwerken	staat	in	voor	de	begeleiding	bij	problematische	
afwezigheden.	U	kan	zich	niet	onttrekken	aan	deze	begeleiding.		
U	kan	steeds	bij	ons	terecht	bij	problemen.	We	zullen	samen	naar	de	meest	geschikte	
aanpak	zoeken.	
		

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



	
	
	

Positief	engagement	ten	aanzien	van	de	onderwijstaal.	
	
Onze	school	is	een	Nederlandstalige	school.	Niet	alle	ouders	voeden	hun	kind	op	in	het	
Nederlands	en	niet	alle	kinderen	starten	hun	schoolloopbaan	met	dezelfde	taalvaardigheid	
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.	Onze	school	voert	een	talenbeleid.	Wij	engageren	er	ons	toe	kinderen	te	
ondersteunen	bij	het	leren	van	en	het	leren	in	het	Nederlands.	Van	jou	als	ouder	verwachten	
we	dat	je	positief	staat	tegenover	de	onderwijstaal	en	tegenover	de	initiatieven	die	we	als	
school	nemen	om	de	taalontwikkeling	van	onze	leerlingen	te	ondersteunen.	
Wij	verwachten	van	de	ouders	dat	ze	er	alles	aan	doen	om	hun	kind,	ook	in	de	vrije	tijd,	te	
stimuleren	bij	het	leren	van	Nederlands.	Dit	kan	ondermeer	door:	
		

• Zelf	Nederlandse	lessen	te	volgen.	(zie	lijstje	met	cursusaanbod	in	de	regio)	
• Uw	kind	naschools	extra	Nederlandse	lessen	te	laten	volgen.	(zie	lijstje	met	het	

aanbod	in	de	regio)	
• Te	zorgen	voor	een	Nederlandstalige	begeleiding	van	uw	kind	bij	het	maken	van	zijn	

huistaak,	bij	het	leren	van	zijn	lessen,	…	(bv.		een	Nederlandstalige	
huiswerkbegeleidingsdienst	zoeken,	…)	

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

• Uw	kind	te	laten	aansluiten	bij	een	Nederlandstalige	jeugdbeweging.	
• Uw	kind	te	laten	aansluiten	bij	een	Nederlandstalige	sportclub.	
• Uw	kind	te	laten	aansluiten	bij	een	Nederlandstalige	cultuurgroep.	
• Uw	kind	te	laten	aansluiten	bij	een	Nederlandstalige	academie	(muziek,	woord,	

plastische	kunsten,	…)	
• Uw	kind	geregeld	naar	Nederlandstalige	tv-programma’s	te	laten	kijken	en	er	samen	

met	hem	over	te	praten.	
• Uw	kind	geregeld	naar	Nederlandstalige	radioprogramma’s	te	laten	luisteren	en	er	

samen	met	hem	over	praten.	
• Uw	kind	met	Nederlandstalige	computerspelletjes	te	laten	spelen.	
• Geregeld	Nederlandstalige	boeken	uit	te	lenen	in	de	bibliotheek	en	er	uit	voor	te	lezen	

of	ze	uw	kind	zelf	te	laten	lezen.		
• Binnen	de	school	en	bij	elke	schoolactiviteit	zo	veel	mogelijk	Nederlands	te	praten	met	

uw	kind,	met	andere	kinderen,	met	het	schoolpersoneel	en	met	andere	ouders		
• Uw	kind,	in	zijn	vrije	tijd,	geregeld	te		laten	spelen	met	zijn	Nederlandstalige	vriendjes.		
• Uw	kind	in	te	schrijven	voor	Nederlandstalige	vakantieactiviteiten.	
• Uw	kind	in	te	schrijven	voor	Nederlandstalige	taalkampen	
• Veel	taal	aanbieden	thuis,	veel	praten,	veel	verklaren.	

 
Voor	meer	info	
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Slangstraat	12	
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