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TEN GELEIDE 

 

Beste ouder,  

Welkom op onze school. Hartelijk dank dat je je kind aan ons toevertrouwt. Wij zullen het 

koesteren en met zorg en genegenheid opvoeden.  

Deze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel vind je het 

pedagogisch project: onze visie en onze opdrachten. Het tweede deel bevat heel wat 

contactgegevens en informatie over de organisatiestructuur. 

Het derde deel is het schoolreglement. Hierin staan de engagementsverklaring, informatie 

over de inschrijving, het ouderlijk gezag, de organisatie van de klasgroepen, afspraken over 

afwezigheden, uitstappen, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de 

bijdrageregeling, het werken met vrijwilligers, ons welzijnsbeleid, de leefregels, revalidatie en 

privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige 

schoolreglement. Soms moeten wij het schoolreglement enigszins aanpassen. Wijzigingen 

aan het pedagogisch project en aan het reglement leggen wij eerst aan de schoolraad en 

daarna aan de ouders voor, die zich opnieuw akkoord moeten verklaren met het gewijzigde 

schoolreglement.  

Heb je vragen over de school, onze werking of over je kind? Kom dan eens langs of maak 

een afspraak. Altijd welkom! 

De directie en het schoolteam 
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1 PEDAGOGISCH PROJECT: ONZE VISIE 

OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK GELOVIGE BASIS 

Om ons christelijk opvoedingsproject waar te maken is onze inspiratiebron : Jezus Christus. 

Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij getuigen van een christelijk  geloof. Zij trachten 

dit voor te leven en zo de kinderen te helpen in het ontdekken en beleven van waarden. 

Vanuit de evangelische boodschap willen wij "vreugde en hoop" wekken bij de kinderen. 

WIJ BOUWEN AAN KWALITEITSONDERWIJS 

"Het kind" staat centraal. We streven ontwikkelingsdoelen na. Door het werken met een 

kindvolgsysteem kunnen wij onze didactische werkwijze aanpassen aan elk kind. Zo kan 

elkeen volgens eigen mogelijkheden maximaal ontwikkelen. We laten de kleuters zelf 

exploreren en initiatief nemen, door ondervinding leren ze relaties zien en vroeger opgedane 

kennis gebruiken in andere en nieuwe situaties. We streven naar een totale vorming van het 

kind waar de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal staat. Door de leerkrachten de 

kans te geven zich verder bij te scholen blijven wij van nabij de vernieuwingen en nieuwe 

leerinhouden kennen. 

SAMEN EEN SCHOOLGEMEENSCHAP VORMEN 

In onze schoolgemeenschap ervaren de kinderen dat wij met hen begaan zijn. We beogen 

steeds positieve relaties met alle leden, de kinderen, leerkrachten, ouders, directie en het 

schoolbestuur. Wij willen onze kinderen helpen in hun groei naar verantwoordelijkheid en 

weerbaarheid. 

Wij willen maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst als van 

waardenbeleving en engagement. 

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze 

eigenheid prijs te geven. 
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2 ONZE OPDRACHTEN 

Van onze koepel (het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) kregen wij vijf 

opdrachten. Samen vormen ze de gemeenschappelijke stam van het katholiek 

basisonderwijs in Vlaanderen.  

Hieronder vind je de vijf opdrachten, symbolisch voorgesteld in vijf beelden van Koen 

Lemmens. Aan de hand van deze opdrachten werken wij een eigen opvoedingsproject uit, 

typerend voor onze school. 

 

1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit. 
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2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk 

aanbod 

 

 

 

 

 

 

3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en 

een doeltreffende didactische aanpak. 
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4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een 

brede zorg. 
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Onze visie op zorg. 

Zorgcontinuüm 

De koepel van het katholiek onderwijs reikte de scholen een visietekst aan, om het zorgbeleid verder uit te 

bouwen. Deze visietekst kreeg de titel ‘zorgcontinuüm’, omdat het gaat om een variatie van 

ondersteuningsmaatregelen, die naadloos in elkaar kunnen overvloeien. 

Naargelang de behoefte krijgt elk kind aangepaste ondersteuning opdat het zich optimaal kan ontplooien. In 

het zorgcontinuüm kunnen we 4 fasen onderscheiden: 

 Fase 0: preventieve basiszorg door de klasjuf 

 Fase 1: verhoogde zorg in samenwerking met de zorgcoördinator 

 Fase 2: uitbreiding van zorg in samenwerking met het CLB* en externen 

 Fase 3: overstap naar een school op maat 

*Centrum voor leerlingenbegeleiding 

Fase 0: Preventieve basiszorg 

De klasjuf zorgt dat alle kleuters zich goed voelen. Zij observeert en geeft oefeningen op maat, aangepast 

aan het kind. De leerkracht betrekt de ouders via de oudercontacten en via informele gesprekken. 

Fase 1: Verhoogde zorg 

Als een kind verhoogde zorg nodig heeft, werkt de klasjuf samen met de zorgcoördinator. Samen zoeken ze 

naar aangepast materiaal en geschikte lesmethodes. Ze nemen het kind bijvoorbeeld eens apart of in een 

klein groepje. 

We brengen vooraf de ouders op de hoogte en we bekijken samen wie wat kan doen om te helpen. Deze 

zorgfase kan kort duren (bijvoorbeeld na een periode van afwezigheid door ziekte), maar kan ook langer 

nodig zijn. 

Fase 2: Uitbreiding van zorg 
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Wanneer na de vorige fasen blijkt dat het kind grotere noden heeft, werken we samen met het CLB* en 

externe begeleiders. In de praktijk starten we met een MDO: een ‘multidisciplinair overleg’ tussen klasjuf, 

zorgcoördinator, CLB-medewerker, ouders en externe begeleiders. Samen onderzoeken we wat het 

probleem is. We bepalen de precieze noden van het kind, en daaraan gekoppeld ook de 

ondersteuningsbehoeften van de juf en de ouders. 

Fase 3: Overstap naar een school op maat 

Als onze school niet kan voldoen aan de behoeften van het kind, zoeken we samen met de ouders naar een 

goed alternatief. 

 

Wie werkt aan zorg? 

Leerkrachten 

Het hele schoolteam is betrokken bij de zorg voor je kind, op de eerste plaats de klasjuf en bij uitbreiding 

alle leerkrachten, aangezien zij ook tijdens de toezichtmomenten aandacht geven aan je kind. 

Ouders 

Je bent als ouder een cruciale schakel en wij betrekken je dan ook bij elke stap die we (samen met jou) 

zetten. Je kan thuis belangrijke signalen van je kind zien. Het is belangrijk die informatie aan de klasjuf of 

de zorgcoördinator door te geven. Als ouder kan je ook altijd met ons contact opnemen als je vragen hebt. 

Zorgcoördinator 

Zo nodig schakelt de klasjuf de zorgcoördinator in. In onze school wordt de functie van zorgcoördinator 

gewoonlijk ingevuld door de directeur. (De directeursfunctie is namelijk een deeltijdse betrekking.) 

CLB 

In het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt een team van artsen, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat je 

kind op school zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
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Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Oostvlaanderen. 

Logopedie, kinesitherapie 

Op vraag van de ouders of van de leerkracht kan een logopedist zijn advies geven en eventueel begeleiding 

opstarten. Deze begeleiding kan tijdens de klasuren op onze school. Ook kinesitherapie behoort tot de 

mogelijkheden. 

GON-begeleider 

GON is de afkorting van ‘geïntegreerd onderwijs’. Een GON-begeleider is een leerkracht uit het bijzonder 

onderwijs, die zo nodig enkele uren per week naar onze school komt om een kind te begeleiden. Deze 

persoon zit bij het kind in de klas of neemt het kind apart in een andere ruimte. 

 

5. Werken aan de school als gemeenschap en als 

organisatie. 
 

 

 

 

Bron: Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, een publicatie van het 

Vlaams verbond van het katholiek basisonderwijs.  

 

 

  

http://www.vclb-zov.be/index.php/contact
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3 Structuur en contactgegevens 

3.1 NAAM EN ADRES 

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool Lozer 

Lozerstraat 26 

9770 Kruishoutem (Lozer)  

T 09 383 58 18 

vks.lozer@skynet.be 

www.vkslozer.be  

  

http://www.vkslozer.be/
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3.2 PERSONEEL 

Directeur Veronique De Schepper 
Pelikaanstraat 72 
9770 Oudenaarde (Nederename) 

0475 21 95 42 

Kleuterleidsters Marleen Verzele 
Lozerstraat 38 
9770 Kruishoutem (Lozer) 

0473 77 62 87 

 Sofie Kint  
Karreweg 48 
9770 Kruishoutem  

0472 47 93 73 

 Marleen Samyn 
Henri Lebbestraat 118 
8790 Waregem 

056 32 35 29 

Kinderverzorgster Carine De Poortere 
Lorkendreef 1 
9770 Kruishoutem (Lozer) 

09 383 73 53 

Bewegingsopvoeding Katelijn Bauters  
Houtstraat 67 
9780 Zulte (Olsene) 

09 388 45 87 

Administratie Ilse Goeminne 
Tempelstraat 64 
9890 Gavere (Asper) 

09 384 78 28 

ICT-coördinator Stefaan Dhondt 
Spilthoorestraat 14 
9770 Kruishoutem 

09 383 09 72 

Opvang Petra Vande Kerckhove 
Nagelstraat 49 
9750 Zingem 

0472 33 64 59 

Onderhoud Maryke De Keukeleire 09 383 76 94 

Veiligheidscoördinator Luc Verwulghen 
Machelgemstraat 20 
9630 Roborst 

0496 13 48 91 
    

 

3.3 SCHOOLBESTUUR 

Elke gesubsidieerde vrije school staat onder verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. 

Samen met de vrije school van Huise en Ouwegem behoren wij tot de: 

 vzw Katholieke scholen Huise-Lozer-Ouwegem 

 p.a. Kloosterstraat 18  A, 9750 Zingem 

De vzw is gesticht op 01/09/2003 en heeft als ondernemingsnummer 415824251. 
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Voorzitter  

Frank Pauwels, Scheldestraat 12 , 9890 Gavere, 0479 83 84 66  

 

Gevolmachtigde Lozer  

E.H. Latoir Rafaël, Lozerstraat 18, 9770 Kruishoutem (Lozer), 09 383 52 44 

 

Leden 

De Vos Chantal, Geldstraat 3, 9770 Kruishoutem (Lozer) 

Elisabeth du Bois de Vroylande, Kasteelstraat 36, 9770 Kruishoutem (Lozer) 

Van Rentergem Mathieu, Wannegemstraat 3, 9750 Zingem (Huise) 

Moerman Jeanine, Den Bos 23, 9750 Zingem (Ouwegem) 

Note Rita, Ouwegemstraat 7, 9750 Zingem-Ouwegem (Ouwegem) 

Polfliet Geert, Wannegemstraat 24, 9750 Zingem-Huise (Huise) 
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3.4 SCHOLENGEMEENSCHAP ‘KRUIZINGA’ 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Kruizinga, een samenwerkingsverband 

van vier schoolbesturen in Kruishoutem, Zingem en Gavere, namelijk: 

1. vzw Katholieke Scholen ‘Regio Kruishoutem’ 

- Vrije Basisschool Kruishoutem en Nokere 

- Vrije Kleuterschool Wannegem-Lede 

2. vzw Katholieke Scholen ‘Huise-Lozer-Ouwegem’ 

- Vrije Basisschool Huise 

- Vrije Kleuterschool Lozer 

- Vrije Basisschool Ouwegem 

3. vzw Katholieke Scholen ‘Regio Berg & Dal’ 

- Vrije Basisschool Zingem De Regenboog 

4. vzw Katholieke Scholen ‘Regio Land van Gavere’ 

- Vrije Basisschool Gavere - Semmerzake 

- Vrije Basisschool Dikkelvenne 

- Vrije Basisschool Asper - Vurste 

Scholengemeenschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen basisonderwijs die 

beantwoorden aan een aantal criteria en die bepaalde bevoegdheden toegewezen krijgen. 

Met de vorming van scholengemeenschappen wordt een bestuurlijke schaalvergroting 

beoogd. De scholengemeenschappen moeten leiden tot een beter management en een 

efficiënter gebruik van middelen. 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (= Comité van Afgevaardigden van 

Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). In het CASS zetelen telkens 2 

afgevaardigden van de vier schoolbesturen. 

 Voorzitter CASS: Frank Pauwels, voorzitter vzw Katholieke Scholen ‘Regio Land van 

Gavere’ 

 Secretaris CASS: Godelieve De Waele, voorzitter vzw Vrije Katholieke Scholen 

‘Regio Kruishoutem’ 

 Penningmeester CASS: Adelin Dhondt, secretaris vzw Katholieke Scholen ‘Regio 

Huise-Lozer-Ouwegem’ 

 Verslaggever scholengemeenschap en directiegroep: Danny Declercq 

3.5 LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (L.O.C.) 

Sinds het schooljaar 1995-1996 is er een L.O.C. in elke school van het vrij onderwijs. Er is 

één L.O.C. voor de drie scholen van de vzw Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem. De 

twee geledingen - inrichtende macht en personeel – hebben een gelijk aantal 

vertegenwoordigers.  

In het L.O.C. (lokaal onderhandelingscomité) krijgt het onderwijzend personeel inspraak in 

het beleid en de organisatie van de school. Er zijn minimaal vijf vergaderingen per 

schooljaar. In het L.O.C. komt men tot bindende afspraken. 
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4 SAMENWERKING  

4.1 SCHOOLRAAD: PARTICIPATIE VAN DE OUDERS 

4.1.1 Leden met stemrecht 

Personeel secretaris  
Marleen Verzele 
Lozerstraat 38 
9770 Kruishoutem (Lozer) 

0473 77 62 87 
johan.duchatelet@skynet.be 
 

 Marleen Samyn  
Henri Lebbestraat 118 
8790 Waregem  

056/32 35 29 
marleensamyn@gmail.com 

 plaatsvervangend secretaris  
Sofie Kint 
Karreweg 48 
9770 Kruishoutem  

0472 47 93 73  
kint.sofie@telenet.be 
 

Ouders voorzitter  
Vincent Dhaenens 
Nazarethsesteenweg 34E 
9770 Kruishoutem  

09/384 56 07 
vincent.dhaenens@skynet.be  
 

 Ondervoorzitter 
Annick Vandeputte  
Ropoortstraatje 2 
9770 Kruishoutem 

0477/17 66 51 
Vandeputte.annick@telenet.be 
 

 Davinia Vandevelde 
Stuivershoek 3   
9770  KRUISHOUTEM 

0477 75 41 80 
davinia.vandevelde@telenet.be 

Lokale 
gemeenschap 

Marieke Willems 
Wielewaalstraat 4 
9770 Kruishoutem 

09/328 45 52 
debruyne-willems@skynet.be 
 

 Stefaan Van Daele  
Ouwegemsesteenweg 225 
9770 Kruishoutem 

0476/34 76 46 
Stefaan.van.daele@skynet.be 

 Gisele Balcaen  
Neerrechemstraat 70 
9770 Kruishoutem 

09 383 76 44 
Ilse_vandorpe@hotmail.com 
 

 

  

mailto:Vandeputte.annick@telenet.be
mailto:Stefaan.van.daele@skynet.be
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4.1.2 Aanwezigen met adviserende rol 

Directeur Veronique De Schepper 
Pelikaanstraat 72 
9770 Oudenaarde 
(Nederename) 

0475 21 95 42 
vks.lozer@skynet.be  

Gevolmachtigde van 
het schoolbestuur 

Rafaël Latoir  
Lozerstraat 18 
9770 Kruishoutem 

09 383 52 44 
raf.latoir@pandora.be 

 Chantal De Vos  
Geldstraat 3 
9770 Kruishoutem 

09 383 80 66  
chantal_devos@yahoo.com 

    

4.1.3 De schoolraad zorgt voor inspraak van de ouders 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 

wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

 

4.1.4 De ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

 

  

mailto:raf.latoir@pandora.be
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4.2 VRIENDENKRING 

Sinds 1980 werkt in Lozer een Vriendenkring voor ons kleuterschooltje. Deze hechte groep 

van enthousiaste mensen organiseert verschillende feesten, waardoor wij onze school 

kunnen blijven moderniseren. 

4.2.1 Feesten 

De school en de Vriendenkring organiseren gezamenlijk deze twee jaarlijks terugkerende 

activiteiten: 

 Oliebollenkraam op Lozerkermis: vierde zondag van september 

 Pannenkoekenfeest op Lozermei: eerste zondag van mei 

De Vriendenkring werkt ook mee aan het grootouderfeest en het Sinterklaasfeest. 

4.2.2 Doe je ook mee? 

De leden van de Vriendenkring zetten zich hard in voor het kleuterschooltje. Ook jij bent 

welkom om een handje toe te steken. Geef gerust een seintje aan de juf of aan een lid van 

de Vriendenkring als je graag je medewerking verleent, eenmalig of voor een langere 

periode. 

Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van mensen 

geoefend op verschillende terreinen. 
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5 EXTERNE ONDERSTEUNING 

5.1 CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (CLB) 

5.1.1 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

Elke school werkt samen met een CLB-team. Dit bestaat uit een maatschappelijk werker en 

een psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. 

Een CLB biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Het CLB 

werkt gratis en discreet. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar 

ze maken er geen deel van uit. Je kan dus los van de school, rechtstreeks een beroep doen 

op het CLB. 

5.1.2 Hoe kan je het CLB bereiken? 

Bij elke individuele begeleiding krijg je hierover mondelinge toelichting. Heel wat bijkomende 

informatie vind je ook op de website: www.vclbzov.be.  

Wanneer je vragen hebt, twijfels, klachten, kun je steeds contact opnemen met de teamleden 

en indien nodig met de directeur. Je kan een afspraak maken met de medewerkers van het 

CLB op school of op het centrum. Die afspraak kan, indien nodig, ook plaatsvinden buiten de 

openingsuren.  

 Directeur: Marleen Le Clercq, marleen.leclercq@vclbzov.be 

 CLB-medewerkster van onze school: Greet Cnockaert, greet.cnockaert@vclbzov.be 

 CLB-arts: Monique Vreugde 

5.1.3 Medisch onderzoek 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en -

verpleegkundigen. Deze onderzoeken zijn verplicht. Je kan de onderzoeken door een andere 

arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je het best 

aan de directeur van je CLB. 

Dit zijn de momenten waarop een medisch onderzoek gepland wordt: 

Gewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs 

1e kleuterklas 3-4 jaar 

2e kleuterklas 4-5 jaar 

1e leerjaar 6-7 jaar 

3e leerjaar 8-9 jaar 

5e lagere school 10-11 jaar 

1e secundair 12-13 jaar 

3e secundair  14-15 jaar 



Organisatiestructuur 

Schoolbrochure Vrije Kleuterschool Lozer. 13 september 2016 p. 26/77 

5.1.4 Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de 

overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt 

tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen (welk spuitje je wanneer krijgt). 

5.1.5 CLB-dossier 

Je kind gaat (verplicht) naar het CLB: 

 op medisch onderzoek, 

 als het leerplichtig is en te vaak afwezig is op school, 

 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs, 

 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen. 

Komt het kind bij het CLB voor begeleiding, dan maakt het CLB een dossier: 

 in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding, 

 ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid, 

 ze houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

Het dossier inkijken?  

 Is het kind jonger dan 12 jaar, dan mogen ouders of voogd het dossier inkijken. Vanaf 

12 jaar mag het kind dit zelf en mogen de ouders of voogd het dossier enkel inkijken 

met de toestemming van het kind.  

 Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. Het geldt ook niet voor het 

volledige dossier. Bijvoorbeeld i verband met gezondheidsgegevens beslist de arts.  

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Daarbij krijg je mondeling 

uitleg. De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.  

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige 

gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. 

Het mag bovendien niet gaan om gegevens die ze verplicht verwerken, zoals de resultaten 

van de medische onderzoeken.  

5.1.6 Naar een andere school 

Gaat het kind naar een andere school dan gaat het dossier naar het CLB waar die school 

mee samenwerkt. De ouders (of het kind vanaf 12 jaar) kan zich daartegen verzetten maar 

sommige gegevens geven ze verplicht door. Het volgende kan je niet weigeren: 

identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de 

opvolging hiervan. 

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen 

na je inschrijving in de nieuwe school, schriftelijk laten weten aan je oude CLB. Dat moet zo 

snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

5.1.7 En later? 

CLB houdt je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Dit 

gebeurt onder het beheer van de directeur. 
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5.2 LOGOPEDIE 

Wanneer leerkrachten opmerken dat een kind stem-, spraak- of taalmoeilijkheden heeft, kan 

de hulp van een logopedist zinvol zijn.  

We brengen uiteraard eerst de ouders op de hoogte en we zoeken in samenspraak naar een 

oplossing. 

5.3 BEGELEIDING VANUIT HET VRIJ ONDERWIJS 

Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van personen die 

op verschillende terreinen geoefend zijn: 

 Hoofdbegeleider 

Peter Steyaert, Heirweg 23, 9840 De Pinte 

peter.steyaert@vsko.be, 0477 42 48 84 

 Pedagogische districtbegeleider 

Henk De Reviere, Bellemstraat 84, 9880 Aalter,  

henk.dereviere@vsko.be, 0495 53 30 66 

 Districtbegeleider bewegingsopvoeding 

Gerda Geenens, Mariaborrestraat 2, 9680 Maarkedal 

055 31 88 87, 0496 77 21 01 

5.4 GODSDIENSTINSPECTIE BASISONDERWIJS 

 Inspecteur-adviseur godsdienst 

Katrien Tonnard, Wisselmaat 1, 9520 Bavegem 

katrien.tonnard@telenet.be, 09 366 11 19 

5.5  NUTTIGE ADRESSEN 

 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02/553 92 12 

Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke 

Adviseur 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel  - 02/553 65 56 

email:                                                                 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 06 01 

e-mail: 

secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 
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6 KINDVOLGSYSTEEM 

6.1.1 Observatie  

Wij werken met het digitaal kindvolgsysteem IKKLIK, ontwikkeld binnen onze school 

aansluitend op onze zorgwerking. 

De klasjuf observeert en evalueert de kinderen en noteert de gegevens (digitaal). Via dit 

systeem hebben wij doorlopende informatie over de ontwikkeling van je kleuter: van de 

eerste, over de tweede en tot de derde kleuterklas. 

6.1.2 Overleg 

Er is regelmatig overleg tussen de leerkrachten en de zorgcoördinator over de ontwikkeling 

van de kleuters. 

Voor sommige kinderen is er driemaal per jaar een multidisciplinair overleg  tussen de 

leerkracht, directie/zorgcoördinator, CLB-verantwoordelijke, eventueel de ouders en 

eventueel andere externe diensten. 

6.1.3 Derde kleuterklas 

Er is een taalvaardigheidstest in het begin van de derde kleuterklas (vooral begrijpen van 

taal). Er is een rekentest in het begin en op het einde van de derde kleuterklas. In februari is 

er een schoolrijpheidstest (Toeter) voor de kleuters van de derde  kleuterklas. De resultaten 

van deze test bevestigen normaal gezien de observatie en evaluatie door de leerkracht. 

Zoniet, dan wordt dit verder onderzocht. 

Kleuters die nog wat problemen hebben, krijgen extra begeleiding tijdens de ZORG-uren en 

zij krijgen een extra test in juni (Kontrabas). 

6.1.4 Eerste leerjaar 

Om de overgang naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen hebben wij een 

samenwerkingsakkoord met de vrije basisscholen van ons schoolbestuur (Huise en 

Ouwegem): enkele keren per jaar organiseren we contacten tussen de derde kleuterklas en 

het eerste leerjaar. 

Als uw kleuter niet schoolrijp is voor het gewoon lager onderwijs kan er na overleg met alle 

betrokkenen, advies gegeven worden om naar het bijzonder lager onderwijs over te stappen. 

Met de BO-scholen ‘De Horizon’ en ‘Levensblij’ in Oudenaarde hebben we nauwe contacten. 
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7 LESSEN, PAUZE EN OPVANG 

7.1 LESSEN 

Dit is het uurschema van de lessen (klasuren): 

maandag 8u30-12u05 13u30-16u 

dinsdag 8u30-12u05 13u30-16u 

woensdag 8u30-11u15  

donderdag 8u30-12u05 13u30-16u 

vrijdag 8u30-12u05 13u45-15u 

Stiptheid is een goede gewoonte, ook voor de kleuters. Hou het afscheid van de kleuters 

kort, zo worden zij het sneller gewoon en voelen zij zich gemakkelijker thuis op school. 

Tijdens de klasuren gaan de ouders zo weinig mogelijk  rechtstreeks naar de klassen, een 

gesprek met de klasjuf kan op een vooraf afgesproken moment. 

7.2 SPEELTIJD EN TUSSENDOORTJES 

Speeltijd: 

 elke voormiddag van 9u45 tot 10u 

 elke namiddag (behalve vrijdagnamiddag) van 14u45 tot15u10  

Tijdens de voormiddagspeeltijd kan je kind een drankje krijgen (betalend). Afhankelijk van de 

klas en van de dag in de week is dit melk, chocomelk of fruitsap.  

Geef geen snoep mee naar school . Wel graag: 

 een stuk fruit om in de voormiddag op te eten in de klas (liefst in een doosje met de 

naam erop) en  

 een droge koek (zonder chocolade) om in de namiddag op de speelplaats op te eten. 

7.3 MIDDAGMAAL 

De kleuters kunnen een warme maaltijd bekomen of hun eigen boterhammetjes 

meebrengen. Graag de boterhammen in een brooddoos. Soep, melk of choco wordt 

aangeboden in de school.  

Wie uitzonderlijk een maaltijd wenst, moet de directie of klasjuf ten laatste de dag zelf vóór 9 

uur verwittigen. 
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Verwittig de directie als je kleuter afwezig zal zijn, zodat de maaltijd afgezegd kan worden. 

Zoniet zal de maaltijd aangerekend worden. 

7.4 MIDDAGTOEZICHT 

De kleuters die ’s middags op school blijven eten, betalen € 0,50 remgeld per dag.  

Zij die naar huis gaan, zijn pas vanaf 13u terug op de school aanwezig. (In het andere geval 

betalen zij ook € 0,50 remgeld). 

7.5 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

Er is gratis toezicht door de leerkrachten vanaf een kwartier vóór de lessen en tot een 

kwartier na de lessen.  

Betalende opvang in de eetzaal: 

maandag 7u15- -18u 

dinsdag 7u15- -18u 

woensdag 7u15- -17u 

donderdag 7u15- -18u 

vrijdag 7u15- -17u 

Bijdrage:  

 € 0,90 per begonnen half uur 

 woensdagnamiddag vanaf 11u30: € 0,90 per begonnen halfuur 

Als je een uitzondering wenst op de uurregeling, gelieve dit op voorhand af te spreken. 

Opvang na de bovenstaande opvanguren rekenen we aan dubbel tarief (€ 1,80 per kind per 

begonnen kwartier) als je vooraf verwittigt. Zonder verwittiging rekenen we €  10,00 per kind 

aan. 

De kinderen mogen een boterham meebrengen. Ongeveer een half uur na het einde van de 

lessen is er een gezamenlijk eetmomentje.  

Op woensdag eten ze samen om 12 uur (geen warme maaltijd voorzien). 

7.6 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 Lozerkermis: gratis kermis, oliebollen van de Vriendenkring: vierde zondag van 

september 

 Pannenkoekenfeest: eerste zondag van mei 

 Grootouderfeest en ouderfeest  

 Sintfeest: in de klas zonder de ouders, aankomst van de sint voor iedereen  
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8 VERZEKERING 

Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels op school en op weg van en naar school 

op voorwaarde dat zij rechtstreeks van en naar school of huis gaan. Bij een ongeval kan een 

document voor de schoolverzekering aangevraagd worden. Eén document wordt  ingevuld 

door de directie, één door de dokter en het derde door de mutualiteit. Alle documenten 

moeten bij de directie terechtkomen. De schoolverzekering zal de kosten terugbetalen die de 

mutualiteit niet terugbetaalt.  

De verzekering dekt niet de schade  die een leerling veroorzaakt aan andere leerlingen (bv. 

schade aan kledij …) of aan derden (krassen op een auto …). Daarvoor sluiten de ouders 

een familiale verzekering af. 
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9 REKENINGEN BETALEN 

9.1 DOMICILIËRING 

Bij inschrijving van je kind krijg je een mandaatformulier voor een Europese domiciliëring 

(Core). Dit formulier vul je in en bezorg je aan de school. Op die manier verlopen alle 

betalingen, voor u en voor ons, vlot en hoef je geen geld mee te geven met je kind.  

Elke maand bezorgen wij een rekening (in de boekentas van je kind) waarop de 

verschuldigde bedragen genoteerd zijn. Bij eventuele vergissingen geef je de leerkracht een 

seintje. Doe dit zo snel mogelijk. Na een paar dagen gaat het verschuldigde bedrag van je 

rekening. 

Alle betalingen gebeuren via je bankrekening, onder meer middagmalen, melk, soep, 

tijdschriften, opvang, middagtoezicht, uitstap. 

9.2 CONFLICTBEHEER 

Als je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 

met de directeur. Het is de bedoeling afspraken te maken over een aangepaste 

betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen (bv. bij echtscheiding). Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 

schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening 

niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, 

ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, nemen we 

verdere stappen. Ook dan zoeken we eerst in overleg naar een oplossing. Als dit niet 

mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet 

aanrekenen op het verschuldigde bedrag, 
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10 AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

10.1 . KLEDIJ, BROODDOOS, SPEELGOED 

Kleuters zijn graag een beetje zelfstandig. Ze willen zelf hun boekentas sluiten, ze willen zelf 

hun jas dichtknopen, ze doen graag zelf hun broek open. Denk daaraan wanneer je kleren 

kiest: broekriempen en bretellen zijn niet erg praktisch. 

Het is handig als boterhammen, koeken en fruit in doosjes zitten, telkens met de naam van je 

kind erop. Zo vinden we alles gemakkelijk terug. 

Kinderen brengen soms graag een speelgoedje mee van thuis naar school. Dit kan echter 

alleen als de klasjuf hierom vraagt of er de toelating voor geeft. 

10.2 . HYGIËNE 

We leren de kinderen dat ze na een toiletbezoek hun handen moeten wassen. De 

leerkrachten zorgen ook zelf voor een goede handhygiëne, bijvoorbeeld wanneer ze een 

kind verzorgen. 

Af en toe duiken luizen op. De school verwittigt alle ouders als een kind luizen heeft, opdat 

iedereen de haren zou controleren. Gelieve zo nodig een doeltreffende behandeling op te 

starten en vol te houden. Wanneer wij vaststellen dat iemand geen gehoor geeft aan onze 

vraag om een kind met luizen te behandelen, zijn wij verplicht het medisch schooltoezicht te 

verwittigen.  

10.3 . VERKEERSVEILIGHEID       

Wij leren de kleuters hoe ze zich veilig kunnen gedragen op de openbare weg. Help je ons 

door ook deze regels na te leven? 

 oversteken op het zebrapad 

 op het voetpad stappen aan de kant van de huizen 

 gordel dragen in de auto 

We geven graag deze tip voor het parkeren in onze straat. Als je wat ruimte laat tussen de 

haag en je auto, kunnen andere kinderen en hun ouders op een veilige manier te voet naar 

de schoolpoort stappen. In het andere geval verplicht je hen op straat te stappen. 

We hebben een duidelijke afspraak met de kleuters dat zij nooit zelf het poortje mogen 

openen. Wil je als ouder helpen toezien op de naleving hiervan?  

10.4 . STIPTHEID 

We stellen het op prijs als de kleuters op tijd op school komen. We starten de dag met een 

onthaalmoment en het is jammer als jouw kind er dan niet bijhoort. Het is ook storend voor 

de klasgroep als een of meer kinderen later binnenkomen. 

Op vrijdag geven we het heen-en-weermapje en de brieven mee. We krijgen dit op maandag 

graag terug. 
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10.5 LEEFREGELS 

We leren de kleuters omgaan met elkaar en met de leerkrachten. Hieronder vind je een 

opsomming van de belangrijkste leefregels van onze school. 

10.5.1 Omgangsvormen 

 Goedemorgen zeggen bij het binnenkomen.  

 Vriendelijk zijn tegenover de andere kinderen. 

 Spelen voor het plezier. Niet: ruzie maken, plagen, vechten, duwen, spuwen en 

trekken. 

 Alsjeblieft en dankjewel zeggen (als het kind iets geeft of iets krijgt). 

 Helpen waar het kan. 

 Beleefd toelating vragen. 

 Geduld hebben, luisteren, wachten als volwassenen praten. 

 Nooit de klas, de speelplaats of de eetzaal verlaten zonder toelating. 

 Na een conflict zeggen: sorry, ik zal het niet meer doen. 

 Iedereen laten meespelen, niemand uitsluiten. 

10.5.2 Orde en netheid 

 Respect hebben voor de eigen kledij en die van anderen. 

 Jas aan de kapstok hangen en boekentas op de afgesproken plaats zetten. 

 Afval in de juiste vuilnisbak gooien. 

 Samen de klas en de speelplaats netjes houden. 

 Zuinig zijn met toiletpapier en het toilet doorspoelen. 

 Geen plantjes uittrekken of beschadigen op de speelplaats. 

10.5.3 Rust 

 Bij het eerste belsignaal in de rij staan en stil zijn.  

 Rustig naar de klas gaan. 

 Niet roepen of schreeuwen naar andere kinderen. 

 Niet spelen in de gangen of toiletten. 

 Rustig zijn tijdens het middagmaal. 

10.5.4 Speelplaats 

 Alle kinderen laten meespelen en eerlijk zijn. 

 Afspraken i.v.m. fietsen naleven (circuits volgen, terugzetten na de  speeltijd). 

 Met materiaal spelen op de open ruimte. 

 Zand in de zandbak laten. 

 Niet spelen binnen de schommelomheining (aantal schommels = aantal kleuters). 

 Niet op de glijbaan lopen. 

 Niet op het dak van de treinlocomotief klimmen. 

 Bij regenweer onder het afdak spelen.  
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1 INSCHRIJVINGEN 

     1. Wat 

In november 2011 werd het nieuw decreet inschrijvingsrecht gestemd in de plenaire 

vergadering van het Vlaams Parlement. Dit decreet treedt in werking op 1 september 

2012 en is van toepassing op de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2012-2013 met 

uitzondering van een aantal artikelen die ingaan op 1 september 2012. 

Dit decreet behandelt : 

- algemene inschrijvingsbeginselen 
- de voorrangsregeling 
- het weigeren van leerlingen 
- aanmeldingsprocedure 

  

2. Uitgangspunten 

 

- het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en 
dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt; 

- het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie; 
- het bevorderen van sociale mix en cohesie. 

 

3. Beginselen 

 

- Recht op inschrijving in school van keuze mits schriftelijk akkoord met 
pegagogisch project en het schoolreglement van de betrokken school; 

- Inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan (ingeschreven blijft 
ingeschreven) tenzij : tucht & niet langer akkoord pedagogisch project en 
schoolreglement; 

 

4. Schoolcapaciteit 

 

Elke school in Vlaanderen moet haar capaciteit bepalen tot op een  bepaald 

niveau. Zo is het schoolbestuur VERPLICHT om de capaciteit te bepalen op het 

niveau van de school. De overheid legt echter geen klasgrootte op en gaat niet in 

op wat het vol zijn van een school betekent. De school bepaalt dus autonoom 

haar maximale capaciteit. 

Voor onze school betekent dit : 

Gesubs. vrije kleuterschool : kleuteronderwijs : 83 kleuters 

 

Omdat onze school geen capaciteitsproblemen heeft : 
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- kunnen de inschrijvingen op 1 september starten voor het daaropvolgende     
schooljaar 

     - Is er geen voorrangsregeling voor bepaalde groepen (broers en zussen, kinderen 
       van personeel, …) 
     - Is er geen voorafgaandelijke meldingsplicht (soms oorzaak van kamperen voor 
       de schoolpoort). 

 

5. Aanmelden en inschrijven 

 

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven. 

Alle leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van 

het voorafgaande schooljaar. Er is geen voorrangsregeling voor bepaalde groepen 

(broers & zussen, kinderen van personeel) en er is ook geen voorafgaandelijke 

meldingsplicht. Er kan op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden, bij 

voorkeur na afspraak met de directie. 

De kinderen worden éénmalig ingeschreven voor de volledige periode van het 

kleuteronderwijs. 

 

     6. Toelatingsvoorwaarden 

 

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons 

ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school 

te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een 

definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag 

ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel 

aangepast programma haalbaar ziet). 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. 

Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 

gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders 

instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van 

beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als 

beide ouders akkoord gaan.  

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit 

van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, 

het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor 

de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een 

wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). 
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Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 

inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 

kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de 

kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het 

aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op 

de volgende instapdagen: 

  

 De eerste schooldag na de zomervakantie 

 De eerste schooldag na de herfstvakantie 

 De eerste schooldag na de kerstvakantie 

 Op de eerste schooldag van februari 

 De eerste schooldag na de krokusvakantie 

 De eerste schooldag na de paasvakantie 

 De eerste schooldag na O.-L.-H.-Hemelvaart 

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de 

inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te 

houden met de instapdagen. 

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 

januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het 

lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze 

afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar 

zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven 

jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij 

bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

 

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 

gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn 

geweest; 

 

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan 

de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij 

inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 

1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.  

 In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder 

opschortende voorwaarde.  
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 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  

 De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat 

tevens de motivatie. 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager 

onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de 

klassenraad. 

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL 

De nieuwe school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs 

instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien de 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. 

Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een 

van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste 

leerjaar. 
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Weigering/ontbinden van inschrijving 

 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan 

de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de 
school. 

 

2. 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.  

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, 

wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 

ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 

van de bevestiging van de disproportionaliteit. 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar 

wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig 

is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis 

van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op 

vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 

aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende 

schooljaar te ontbinden. 

 
3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit 

invoeren. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of 
geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school 
de leerling weigeren. 
 

Indien zijn betrokken scholen of vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of 

aaneensluitende percelen, of gescheiden zijn door maximaal twee kadastrale percelen 

hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor opteren om de desbetreffende scholen 

of vestigingsplaatsen als één geheel te beschouwen en één capaciteit te bepalen. 

(Campusgedachte) 

 

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de 

draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van 

de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. 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 de 30 juni van het schooljaar 

waarop de inschrijving betrekking had. 
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Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) 

onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure 

opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een 

bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet 

behoort tot een LOP duidt de Vlaamse Regering per provincie, een LOP-deskundige en 

een onderwijsinspecteur aan die de taken van het LOP opnemen. Na de bemiddeling door 

het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie 

inzake Leerlingenrechten. 

1. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders 
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw 
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt 
aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende 
schooljaar.1 
 

Leerplicht 

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht 

om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus 

net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig 

schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. 

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere school 

verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en 

van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. 

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager 

onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari 

geen lager onderwijs meer kan volgen. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 

Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel 

aanpassingen gebeuren. 

                                                

1 Onderwijsdecreet XXI 
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2 SCHOOLAFWEZIGHEDEN 
 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon 

basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd 

kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis 

van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar 

het lager onderwijs vallen onder de reglementering.  

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 

aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten 

aanwezig 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.  

 

2.1 AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE 

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. 

Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.  

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch 

attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, 

een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een 

ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), 

moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder 

dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact 

op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de 

ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat 

een attest van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de 
patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te 
maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden. 

 

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

2.2 VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document 

met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de 
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afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. 

De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 

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 beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (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 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.  

2.3 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. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een 
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is 
geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind 
eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits 
toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in 
het buitenland bijgewoond worden.  

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.  
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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. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze 
afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben..  

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.  

2.4 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.  

2.5 AFWEZIGHEDEN OMWILLE VAN REVALIDATIE TIJDENS DE 
LESTIJDEN 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de 

schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing 

inbegrepen. 
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2.5.1 Na ziekte of ongeval 

De school heeft een dossier met daarin: 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 
plaatsvinden. 

- Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 

- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. 

- De toestemming van de directeur. 
 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de 

arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 

2.5.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

De school heeft een dossier met daarin: 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 
plaatsvinden. 

- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet 
motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en 
dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een 
schoolgebonden aanbod. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over 
de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-
uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het 
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.  

- De toestemming van de directeur. 
 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn 

de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, 

verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad 

en de ouders. 

 

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 

12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige 

verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 

minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen. 

 

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. 
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2.6 AFWEZIGHEDEN INGEVOLGE PREVENTIEVE SCHORSING EN 

TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING 

Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve 

uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom 

dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.  

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve 

uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een 

gewettigde afwezigheid 

 

2.7 PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN 
 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven 

beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders 

onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 

halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een 

begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in 

communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken 

ouders en hun kinderen. 
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3 SCHOOLVERANDERINGEN 

Elke schoolverandering, vanaf de tweede schooldag in september, moet schriftelijk 

worden meegedeeld door de “nieuwe” school aan het schoolbestuur van de 

oorspronkelijke school. Hierbij dient een formulier te worden ingevuld dat verkrijgbaar 

is in de nieuwe school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekende zending of bij 

afgifte tegen ontvangstbewijs. Sinds het schooljaar 2013-2014 is de nieuwe 

inschrijving rechtsgeldig de dag van deze mededeling. 

Bij schoolveranderingen - in de loop van een schooljaar - dient de oude school aan 

de nieuwe school door te geven hoeveel halve dagen problematische afwezigheden 

de betrokken leerling in het betrokken schooljaar reeds gehad heeft 

Betwisting 

In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum 

van de poststempel van de aangetekende zending of de datum van het 

ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan 

rechtsgeldig de dag waarop de directie van de nieuwe school de 

schoolverandering schriftelijk heeft medegedeeld (poststempel aangetekende 

zending of datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs).  
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4 ONDERWIJS AAN HUIS 
 

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer 

dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde 

voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de 

directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school 

kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van 

de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per 

week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de 

lessen af te stemmen op de klas van het kind.  

De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt 

de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. 

De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 

deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van 

het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per 

week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte 
of ongeval (vakantieperiodes meegerekend). 

2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de 
thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het 
kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs 
mag volgen. 

3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken 
leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 

 

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve 

behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt): 

 

1. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze 
kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen 
afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het 
kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het 
opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis; 

2. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-
specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind 
onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze 
chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. 
Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te 
worden. 
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5 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 
 

In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs als 

tuchtmaatregel tijdelijk of definitief uitsluiten. Deze beslissing wordt genomen door de directeur 

of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het basisonderwijs allicht 

zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van 

de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn. 

Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op 

leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting 

zijn ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. 

Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden als 

oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte (bijv. luizen). Bij besmettelijke ziekten 

kan immers alleen de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding beslissen welke 

maatregelen aangewezen zijn. 

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.  

 

5.1. PREVENTIEVE SCHORSING  

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur of zijn 

afgevaardigde voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als 

bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een 

tuchtsanctie aangewezen is. 

De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en 

activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur of zijn afgevaardigde kan, mits 

motivering aan de ouders, beslissen om de periode eenmalig met maximaal vijf 

opeenvolgende schooldagen te verlengen, indien door externe factoren het tuchtonderzoek 

niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom 

dit niet haalbaar is. 

 

5.2. TIJDELIJKE UITSLUITING 

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in 

het lager onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt 

dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag 

volgen.  

Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit.  

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom 

dit niet haalbaar is. 

De school voorziet in een interne beroepsprocedure in het schoolreglement. 
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5.3. DEFINITIEVE UITSLUITING 

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in 

het lager onderwijs, definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die 

inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling 

in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 

september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving. 

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de 

lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom 

dit niet haalbaar is. 

Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders van een 

uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school in te schrijven, 

is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief uitwerking krijgt. Is een kind 

een maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een nieuwe school ingeschreven, dan 

is de oude school dus niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. 

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

De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te schakelen 

om samen naar een oplossing te zoeken. 

 

5.4. PROCEDURE BIJ TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE 
UITSLUITINGEN VAN EEN LEERLING 

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die 

de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gerespecteerd worden: 

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 jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats 
op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, 
met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de 
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een 
definitieve uitsluiting. 

A. BEROEPSPROCEDURE BIJ DEFINITIEVE UITSLUITING 
VAN EEN LEERLING 

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. 
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(Naam van de voorzitter 

 Naam schoolbestuur 

 Adres van het schoolbestuur) 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist 
wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het gesprek 
gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
De schoolvakanties schorten de 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. 
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6 ZITTENBLIJVEN 

Wat decretaal vastligt :  

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat 

over : - de overgang van kleuteronderwijs naar het lager onderwijs. 

 

Onze visie :  

De klastitularis blijft de best geplaatste persoon om te oordelen of een kind al dan 

niet een bepaald jaar overdoet. 

De klastitularis zal vooraleer een oordeel uit te spreken grondig overleg plegen 

met alle betrokken instanties zoals de klastitularis van het vorige jaar en het  

volgende jaar, directie, CLB, eventueel de logopedist en het revalidatiecentrum 

waarbij het kind in behandeling is. Vanzelfsprekend zullen de ouders uitgenodigd  

worden naar de school om samen met de nodige participanten een informerend 

en adviserend gesprek te voeren waaruit hopelijk de beste oplossing voor het 

kind kan voortvloeien. 
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7 RECLAME- EN SPONSORBELEID VAN 

DE SCHOOL 

In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die 

reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten houden. 

Artikel 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de 

volgende principes moet in acht nemen: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten 

vrij blijven van reclame. 

2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van 

reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een 

gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een 

prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde 

natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging. 

3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 

pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe 

betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of 

lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in 

overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

 

In gemeenschappelijk overleg tussen schoolbestuur en schoolraad heeft men de 

volgende afspraak gemaakt : 

Sponsoring en reclame wordt toegelaten binnen het wettelijk kader en voor zover het 

pedagogisch verantwoord is. Ingeval van twijfel zal de directie de aanvraag 

voorleggen aan de schoolraad.  

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, 

kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 
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8 BIJDRAGEREGELING VAN DE OUDERS : 

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en 

de eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal 

verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor 

een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet 

verplicht. Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen.  

 
Basisonderwijs2 moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn.  Aan ouders die hun kind in 
een basisschool inschrijven, mag geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 
worden. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van hun krappe financiële situatie 
hun zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan. Daarom 
voorziet de overheid jaarlijks 45 euro per leerling extra werkingstoelagen om in 
combinatie met een maximumfactuur de kosteloosheid van het basisonderwijs zo veel 
mogelijk te realiseren. Toch is het onrealistisch om een 100% financiering van het 
basisonderwijs te verwachten . 
Het Mozaïekdecreet legt de schoolbesturen op dat ze via het schoolreglement de ouders 
een lijst van de bijdragen moeten bezorgen. Bij het opmaken van een bijdragelijst moet 
er onderscheid gemaakt worden tussen vier verschillende categorieën van 
materialen,activiteiten en financiering. 
 

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen  
De minister stelt dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het 
bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen 
kosteloos moet zijn vanaf 1 september 2007. Dat wil zeggen dat een basisschool 
bepaalde zaken niet meer mag verrekenen in de schoolrekening3 
 

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 

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  

Toestellen (ET LO 1.9)    

Klimtoestellen (ET LO 1.14)  

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)   

Boeken (OD NL 3.4)  

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET 

NL 3.5)  

                                                

2 Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het 
onderwijs – XII – Mozaïek en van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 

 

3 Lijst opgemaakt door departement onderwijs – juni 2007 
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elke individuele leerling 

aanwezig moet zijn.  
Infobronnen (OD NL 3.4)  

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  

Materialen uit de volgende 

categorieën worden 

verondersteld in voldoende 

mate aanwezig te zijn en 

staan in functie van het 

nastreven van de 

ontwikkelingsdoelen of het 

bereiken van de eindtermen 

voor gewoon en 

buitengewoon onderwijs.       

Een school beslist op basis 

van haar pedagogisch project 

welke materialen zij wenst te 

gebruiken.  

Schrijfgerief  

Tekengerief  

Knutselmateriaal  

Constructiemateriaal  

Leer- en ontwikkelingsmaterialen  

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –

blaadjes,  fotokopieën, software...  

Informatie- en communicatietechnologisch 

(ICT) materiaal  

Multimediamateriaal   

Meetmateriaal  

Andere   

 

 Invoering van de dubbele maximumfactuur : 
1. de scherpe maximumfactuur : omvat activiteiten of verplichte materialen 

die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen : denken wij bv. aan toneelbezoek, een sportactiviteit, 
een schooluitstap …  

2. Scherpe Maximumfactuur schooljaar 2015-2016 
 
 

  Geïndexeerd bedrag schooljaar 2015-2016 

Kleuter  

2 + 3 jarigen 45 euro 

4 jarigen 45 euro 

5 jarigen en leerplichtige kleuters 45 euro 

Lager 85 euro 

 
3. de minder scherpe maximumfactuur : omvat meerdaagse uitstappen : 

voor ons niet van toepassing. 
 

Dit financieringssysteem legt de lat gelijk tussen alle onderwijsnetten. Bovendien 
zullen de leerlingkenmerken meespelen bij de verdeling van de middelen. 
Om het sociaal profiel van onze school te bepalen baseren zij zich op vier 
leerlingkenmerken : 
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1. het opleidingsniveau van de moeder 
2. de thuistaal 
3. het ontvangen van een schooltoelage 
4. de gemiddelde schoolachterstand in de wijk maar de leerling woont. 
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9 SCHOOLTOELAGEN 
 
 Schooltoelage ook voor kleuter- en lager onderwijs. 
 
Wie komt in aanmerking ? 
Duwtjes in de rug voor bescheiden inkomens : 3 toekenningsvoorwaarden : financieel 
(inkomengrens), nationaliteit, pedagogisch (ingeschreven in erkende school) 
Hangt af van de aanwezigheid : 
Minimum aantal schooldagen aanwezigheid vereist, stijgend met de leeftijd bij 
problematische afwezigheid wordt de schooltoelage ingehouden. 
Rol van de school :  
ouders informeren (folders), juist adres, 
begeleiden : hulp bij indienen van aanvraag. 
 
  

Bijdrage extra diensten 

Naast de twee maximumfacturen moet elke school zelf een bijdrageregeling uitwerken 
voor diensten waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken, zoals opvang, 
middagtoezicht en maaltijden. De kostprijs moet redelijk zijn en voorgelegd worden aan 
de schoolraad. 
 
De bijdragelijst vormt een onderdeel van of is een bijlage bij het schoolreglement en 
bevat een opgave van de verschillende categorieën kosten waarvoor een tussenkomst 
van de ouders kan gevraagd worden. De bijdragelijst moet beantwoorden aan twee 
criteria: volledigheid en duidelijkheid. Er wordt zover mogelijk een raming gemaakt van 
het maximale bedrag per categorie.  De ouders moeten op basis van deze lijst kunnen 
inschatten wat de grootte is van de kosten waarvoor ze kunnen staan.  De regeling dient 
slechts te worden aangepast wanneer zich fundamentele wijzigingen voordoen in de 
onkostenstructuur.  Het is niet aan te raden om de kosten in absolute cijfers vast te 
leggen.  Dat leidt er immers toe dat het schoolbestuur in de loop van het jaar geen 
bewegingsruimte meer heeft.  Indien een schoolbestuur kosten, andere dan diegene die 
opgenomen zijn in de lijst zou aanrekenen, kan het volgens het Mozaïekdecreet 
gesanctioneerd worden.  Schoolbesturen kunnen enkel de werkelijke kosten die 
gemaakt zijn voor een kind in rekening brengen. 
 
(Zie voor verdere concretiseringen de bijdragelijst in bijlage) 
 
Er dient ook een gedifferentieerde regeling te worden uitgewerkt voor minder begoede 
ouders. De kosten gemaakt voor deze ouders kunnen niet afgewenteld worden op de 
andere ouders. De gevraagde bijdrage dient immers overeen te stemmen met de 
werkelijk gemaakte kosten voor een bepaalde leerling. Het schoolbestuur kan stellen 
dat voor elk individueel probleem een individuele oplossing zal gezocht worden. Het 
schoolbestuur bepaalt wie voor een afwijkende betalingsregeling in aanmerking komt en 
wat die afwijkende regeling juist inhoudt. Wil de schoolraad een algemeen geldende 
procedure uitwerken, dan zal zij ook criteria moeten bepalen voor de definitie ‘minder 
begoede ouder’ en voor wie in aanmerking komt voor een afwijking op de 
bijdrageregeling. Het schoolbestuur waakt erover dat de privacy van de ouders niet 
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geschonden wordt. De afwijkingen op de bijdrageregeling worden opgenomen in het 
schoolreglement. 
Kinderen worden nooit betrokken bij problemen van financiële aard tussen school en 
ouders. 
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10 SCHOOLUITSTAPPEN 

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-

activiteiten. Deze uitstappen worden altijd via een ouderbrief enkele dagen vooraf 

aangekondigd. Hierin worden telkens het doel, het verloop, de (eventuele) onkosten 

en andere praktische info i.v.m. de activiteit meegedeeld. 

De ondertekening van het schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 

deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 

een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan 

de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-

murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan 

extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  
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11 VRIJWILLIGERS 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 

vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 

verplicht o.m. de scholen om aan vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. 

Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest 

de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die 

manier is elke ouder op de hoogte. 

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 

Winterthur. 

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 Winterthur. 

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. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 

waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. 
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12 REVALIDATIE / LOGOPEDIE 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 

tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, 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 lesuren moet 
plaatsvinden; 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt; 

- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist 
is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd 

verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 
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13 WET OP DE PRIVACY 

13.1  VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 

computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 

organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 

gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 

enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft 

je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten 

verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

13.2  OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ 

SCHOOLVERANDERING 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de 

leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze 

gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen 

zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 

stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte.  

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

scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 

een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te 

geven. 

 

13.3 WEBSITE  
 
    - Het website-adres van onze school is www.vkslozer.be 
    - Er worden in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van de kinderen 
gemaakt tijdens verschillende klasactiviteiten en schoolevenementen. Deze worden 
regelmatig op de website van de school geplaatst. 
    - Voor “gerichte” foto’s heeft de school volgens de privacywet expliciete 
toestemming van de ouders nodig. Het gaat om “geposeerde” individuele foto’s en 
“geposeerde” groeps- en klasfoto’s. 
 Bij de inschrijving van het kind wordt er aan de ouders een brief meegegeven waarop 
toestemming gevraagd wordt.  
Als de ouders zich achteraf bedenken en toch wensen dat er geen “gerichte” foto’s 
meer op de website verschijnen dan moeten de ouders de school daar zelf schriftelijk 
van verwittigen en zal de school daar gevolg aan geven. 
   - Voor “niet-gerichte” foto’s heeft de school volgens de privacywet geen expliciete 
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toestemming van de ouders nodig. 
 

13.4  RECHT OP INZAGE EN TOELICHTING 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de 

toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd 

worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven 

die betrekking hebben op medeleerlingen 
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14 PREVENTIE –WELZIJN 
  

Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte. Niet enkel omdat 
het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, 
maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven: zorg dragen, 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur.  

De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor 
het welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden. Daarin is de rol van 
de directie essentieel. Onontbeerlijk is daarbij het advies, de medewerking van de 
preventieadviseur(s) (= Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: 
IDPB).  

Voor de scholengemeenschap “Kruizinga”, waartoe onze school behoort, fungeert  Luc 
Verwulgen als preventieadviseur. We vergeten echter niet om naast het personeel 
(welzijnswet: moet meewerken!) ook de leerlingen en hun ouders bij het beleid te 
betrekken. Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid maar kans op slagen heeft als 
het gedragen wordt door alle geledingen van de school. 
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15 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

 

Vanaf 1 september 2007 voert elke school een gezondheidsbeleid omdat 

gezondheid tijdens de kindertijd een belangrijke invloed heeft op de gezondheid als 

volwassene. 

- Door het voeren van een gezondheidsbeleid op school, wil de school : 

   * het kind kennis bijbrengen over hoe men gezond leeft 

   * het kind tot inzicht brengen dat het kind van jongs af aan steeds zijn handelingen 

moet bevragen of ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. 

   * het kind laten ervaren dat een gezond lichaam, een scherpe, heldere geest en 

een realistisch en positief zelfbeeld essentieel zijn om een gelukkig mens te kunnen 

zijn. 

- Binnen het gezondheidsbeleid wordt er rond volgende subthema’s gewerkt :  

   * Hygiëne 

   * Voeding 

   * Veiligheid en EHBO 

   * Stress en emoties (sociaal functioneren) 

   * Rust, beweging en houding 

- Voor het uitwerken van de verschillende subthema’s wordt volgende strategie 

gebruikt : 

   * Analyse van de eigen situatie -> Nagaan wat de school nu al doet  

   * Streefdoelen formuleren -> Bepalen wat de school nog zou willen bereiken 

   * Acties opzetten -> Activiteiten bedenken en uitvoeren om de doelen te kunnen 

realiseren  

 

Gewond raken of ziek worden op school 
 
- Wanneer op school een kind zich verwond of ziek wordt en de leerkrachten het nodig 
achten om professionele hulp in te roepen zal de school eerst de ouders of een andere 
opgegeven contactpersoon verwittigen met de vraag om het kind te komen afhalen 
zodat de ouders dan zelf een geneesheer naar keuze kunnen raadplegen. 

- Indien de school de ouders of de andere opgegeven contactpersoon niet kan 

bereiken, dan zal de directeur of een leerkracht met het kind op consultatie gaan bij 

de schoolarts. 
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- Indien de verwonding of het ziektebeeld (heel) ernstig is zal de school eerst 

handelen vooraleer de ouders of de contactpersoon te verwittigen. Afhankelijk van de 

aard van het ongeval of het ziektebeeld zal men de schoolarts naar de school laten 

komen, zal men een ziekenwagen inschakelen of zal men het kind naar het 

ziekenhuis brengen. 

- De kosten ten gevolge van een ongeval op school worden door de 

schoolverzekering gedekt. Bij elk ongeval dient daartoe het document “Aangifte 

ongevalsverklaring”ingevuld te worden door de school, de geneesheer, de mutualiteit 

en de ouders. Dit documenten wordt door de school aan de ouders bezorgd. 

- De kosten ten gevolge van ziek worden op school worden niet gedekt door de 

schoolverzekering. 

- Indien de ouders het nodig achten van een dokter te consulteren omdat het kind 
klachten heeft ten gevolgen van een verwonding opgelopen op school, dan kunnen 
de ouders ook aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de school. De 
ouders dienen dan het document “Aangifte ongevalsverklaring” op het directiebureel 
te komen vragen. Dit kan tot 48 uur na het oplopen van de verwonding 

 

Verzekeringen: 

 

Door de “verzekering schoolongevallen” zijn de leerlingen verzekerd:  
  * tijdens hun verblijf op school 
  * tijdens een schoolactiviteit die gebeurt buiten de school 
  * op weg van en naar school (in principe de kortste weg; binnen een  redelijke tijd !) 
 
Afhandeling van een ongevallendossier : 
-  Wanneer een doktersbezoek noodzakelijk is, kan je op het directiebureel de nodige 
   documenten komen afhalen. Dit is een 3-delig formulier 
 
    * deel 1 = “Ongevalsverklaring” (= blad 1 met doorslag) : 
          - Dit blad wordt grotendeels door de school ingevuld. 
          - Op dit blad moet wel nog door de ouders aangevuld worden :  

1) geboortedatum van het slachtoffer (boven de kader) 
2) in het vakje “Slachtoffer” het vakje : “Indien het slachtoffer 

minderjarig is” 
          - Dit (aangevulde) document moet aan de school terug bezorgd worden.. 
    * deel 2 = “Geneeskundig getuigschrift” (= blad 3 ) : 
          - Dit blad moet door de dokter ingevuld worden.  
          - Dit document moet aan de school terug bezorgd worden. 
    * deel 3 = “Uitgavenstaat” (= blad 4) 
          - De ouders betalen zelf alle onkostennota’s van de geneesheer, de apotheker, 
            het ziekenhuis...    
          - De ouders bezorgen alle documenten samen met de “Uitgavenstaat” aan 
            hun mutualiteit. 
          - De mutualiteit vult de “uitgavenstaat” in  
          - Op dit blad moet wel nog door de ouders aangevuld worden : het vakje 
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            rechts onderaan :  rekeningnummer, naam, adres, datum 
 en handtekening. 

          - Dit (aangevulde) document moet aan de school terug bezorgd worden 
            binnen een termijn van 3 maand.  
- De school stuurt het 3-delig formulier naar de verzekeringsmaatschappij. 
- De verzekering betaalt dan het verschil tussen de gedane uitgaven en de 
tussenkomst 
  van de mutualiteit. 

 

Medicatie 

 

- Indien een kind zich verwondt, mag de school wel aan wondverzorging doen, maar 

geen medicijnen toedienen. Indien een kind ziek wordt op school, mag de school 

geen medicatie toedienen. Leerkrachten zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar 

medicijnen toedienen. Dit is volgens de wet strafbaar. 

- In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een 

verwonding, een blauwe plek, …) zal de school de afweging maken of het kind 

gebaat is bij het toedienen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn uit het 

EHBO-kastje van de school. 

- De lijst met medicijnen uit dit EHBO-kastje van de school wordt bij het begin van het 

schooljaar aan de ouders bezorgd waarop zij aanduiden welke medicijnen mogen 

toegediend worden aan hun kind. 

- Soms gebeurt het dat een kind medicijnen van thuis  moet nemen op een tijdstip 

tijdens de schooluren. Bijvoorbeeld  omdat een medicijnenkuur nog niet beëindigd is 

of omdat het kind elke dag medicijnen moet nemen op een  bepaald tijdstip ter 

behandeling van een langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor het afwerken van 

een antibioticakuur of voor de behandeling van  ADHD, diabetes… 

- De leerkrachten mogen alleen maar medicijnen van thuis toedienen aan de 

kinderen als de ouders aan de klastitularis een schriftelijk attest overhandigen dat 

gehandtekend is door de arts, met vermelding van de juiste dosering en 

toedieningswijze. 

Zonder dit attest mag de leerkracht geen medicijnen toedienen, ook niet bij 

uitzondering. 

- Indien uw kind aldus medicijnen moet nemen tijdens de schooluren, bezorgt u aan 

de klastitualaris de medicijnen in de originele verpakking én het volledig ingevuld en 

ondertekend “Medicijnattest”. 

 - Pas als al deze afspraken nageleefd zijn, mag de klastitularis de medicijnen 

toedienen. 
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Rookverbod  

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open 

lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s 

avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s 

morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie 

opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. 
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16 OUDERLIJK GEZAG 

 

 Zorg en aandacht voor het kind. Scheiden is een emotioneel proces. Voor 
kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend 
oor, openheid, begrip en wat 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 kind(eren). Zolang er geen vonnis van de rechter 

is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel 

een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders. 

 Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders 
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop 
beslissingen over het kind worden genomen. De school blijft een neutraal terrein 
waar de kinderen zich goed voelen en waar het schoolleven voorrang heeft. 
 Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk 

van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de 

continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het 

co-schoolschap. 

 

17 KLACHTENREGELING 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met 

beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of 

net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact 

opnemen met Veronique De Schepper. 

Samen met de ouders 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 de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet 

gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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 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. 

 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 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 www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. 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. 

 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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18 ORGANISATIE VAN DE 

LEERLINGENGROEPEN 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je 

kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 

overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 

genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 

toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 

daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 

belang van je kind. 

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, 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). 
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19 ENGAGEMENTSVERKLARING 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding 

van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te 

maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken 

we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we 

duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect 

ervan  evalueren. 

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

 We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed 
dat u zicht hebt op de werking van de school. We organiseren ook geregeld 
individuele oudercontacten. 

 In het eerst trimester wordt een ouderavond ingericht. 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. 

- februari                           : individueel oudercontact 

- april/mei           : ouderinfoavond (met CLB medewerkster) 

                                           i.v.m. overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar 

- mei                                 : opendeur nieuwe kleuters 

- eind juni:           : laatste schooldag : individueel contact met alle   

                                   ouders, of juli huisbezoek bij de kleuter 

- schoolpoortcontacten     : voor en na de klasuren zijn directie en 

kleuterleidsters steeds te contacteren. 

 

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 

telefonisch of schriftelijk aan de juf of directie. 

 

Het spreekt voor zichzelf dat deze contacten best niet tijdens de lesuren of   

toezichturen plaats vinden. In gezinnen met familiale problemen is het van belang - 

voor het kind - dat de school (directie en juf) de situatie kent.  
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De kleuters krijgen wekelijks hun kleuterboekje mee. Daarin leest u waarrond we  

werken, de aangeleerde liedjes en versjes, een boodschap,... De kleuters brengen  

het boekje de volgende schooldag terug mee naar school. 

 

Wij 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.  

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  

niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de 

evolutie van uw kind.  

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 

behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe 

moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs 

en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u 

ons voor 9.00 uur 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 zorgbeleid. Dit houdt ondermeer 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.  
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun 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. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen 

van wat je kind nodig hebt 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.    

Wij verwachten dat u 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. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het 

leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te 

begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

 

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven 

en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand 

van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije 

tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

 Uw kind laten regelmatig naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken 
en er samen met hem over te praten. 

 Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor 
te lezen.  

 Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te  laten spelen met zijn Nederlandstalige 
vriendjes. 
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ONDERTEKENING 

 

Dit schoolreglement en elke wijziging eraan wordt aan één van de ouders ter 

ondertekening voor akkoord voorgelegd. 

Het niet-tekenen ontslaat de leerling(e) en de ouders niet van de verplichtingen 

opgenomen in dit reglement. 

Bij het niet-tekenen zal het schoolreglement aangetekend opgestuurd worden naar 

één van de ouders. 

 

 


