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Voorwoord 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Van harte welkom in onze school die uw school wil zijn. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat je in ons stelt. 
Het blijft onze uitdaging om dag in, dag uit, samen (kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten, externen) een open, 
zorgzame, fijne school te zijn. Een werkplaats vol van menselijkheid waar kwaliteitsvol onderwijs gegeven wordt. Wij 
zijn een open, katholieke school en wij verwelkomen iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Wij willen vanuit onze eigen geloofstraditie in dialoog gaan. We verwachten wel dat wie kiest voor 
onze school openstaat voor en zich loyaal opstelt naar ons opvoedingsproject en hoe we dit beleven op onze 
school.  

Een positief leef- en leerklimaat en een krachtige leeromgeving zijn absolute voorwaarden om tot goed leren te 
komen. We investeren in een fijn, zorgzaam en warm schoolklimaat.  

Bij het bepalen van het kwaliteitsvol onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en beperkingen, het be-
langrijkste uitgangspunt. 'Wat heeft deze leerling nodig?' is dan ook een cruciale vraag. Als leerkrachten de noden 
van de leerlingen kennen, kunnen ze leerinhouden bepalen, geschikte didactische werkvormen selecteren en kiezen 
voor een geschikte begeleidingstijl.  

We geloven in de groeimogelijkheden van iedereen.  

In een school werken vele betrokkenen samen aan dezelfde opdracht: kinderen tot leren brengen en hen begelei-
den in hun proces van menswording. We reflecteren over onze eigen werking en hebben oog voor het proces van 
vernieuwen. Een goede en open communicatie tussen alle betrokken schoolpartners (leerlingen, leerkrachten, 
ouders, plaatselijke gemeenschap, externen) is onontbeerlijk. Wij hopen op een positieve samenwerking. Bij vragen 
en problemen willen we samen naar een oplossing zoeken. Neem daartoe tijdig contact op met de leerkracht of de 
directie.  

Wij vragen wel dat je jouw kind aanmoedigt om de gemaakte afspraken na te leven. Het "fijn" samenleven en het 
verwezenlijken van onze doelstellingen krijgen hierdoor meer kans.  

Het schoolreglement stellen we ter beschikking voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Het "informatieboekje 
met jaarlijkse inlichtingen" ontvangt u begin september. Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. In 
het eerste deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen ouders en 
school, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uit-
stappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, 
de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingen-
begeleiding, revalidatie en privacy. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de enga-
gementsverklaring van het katholiek onderwijs. Het "informatieboekje met jaarlijkse inlichtingen" bevat heel wat 
nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, 
maar sluit er wel nauw bij aan.  

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is 
het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 'Informatieboekje met jaarlijkse inlichtin-
gen" zijn eerder administratieve wijzigingen, waarvoor niet opnieuw een akkoord nodig is van de ouders. Wijzigingen 
aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.  

Wij hopen op een goede samenwerking!  

De directie en het schoolteam   
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1. Schoolreglement 
 
 
Engagementsverklaring  tussen school en ouders  
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school 
zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle  steun. Daarom 
maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 
 
Oudercontacten  
 
Als ouders ben je samen met de school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de 
werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je 
kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. 
 
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport. 
 
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op 
welke data die doorgaan. 
 
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande ouder-
contacten kan aanwezig zijn. 
 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aan-
vragen met de leraar van je kind.  
 
 
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je 
kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
 
 
Aanwezig zijn en op tijd komen 
 
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar 
school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van 
je kind.  
 
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor 
de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan 
je lezen in de Infobrochure onderwijsregelgeving bao 2019-2020, die je op onze website kan raadplegen.  
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB. 
 
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als 
in het lager onderwijs. De school begint om 8.45 u en eindigt om 15.30 u.  Kinderen die te laat toekomen melden 
zich aan bij de klasleerkracht.  We verwachten dat je ons voor 8.45 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding 
is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. Je kan steeds bij ons terecht in 
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geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken, indien nodig, in samenwerking met 
het CLB. 
 
 
Individuele leerlingenbegeleiding 
 
Onze school voorziet in een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evo-
lutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op 
bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan indivi-
duele zorg.  
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie of zorgcoördinator.  
We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op 
basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke 
maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal 
worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
 
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 
 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
 
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met de-
zelfde taalvaardigheid Nederlands. 
 
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het 
leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en te-
genover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taal-
traject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen).  
 

 
 
Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen en leerplicht  
 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website en in het 'informatie-
boekje met jaarlijkse inlichtingen".  
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolre-
glement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. 
De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen  of wanneer je kind bij 
wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vast-
gestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd 
moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis 
van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, 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. 
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw je schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord 
gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
 
inschrijvingen en 
toelatingsvoor-
waarden  

 
Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en 
het pedagogisch project van de school. 
 
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van 
het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bvb identiteitskaart of paspoort van het 
kind, de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders waarin het kind vermeld staat, be-
wijs van inschrijving  in het vreemdelingenregister,…) 
 
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, 
tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in 
een beperkt aantal andere gevallen (zie verder). 

  

  

Kleuterschool Kleuters die twee jaar en zes maanden geworden zijn op een instapdatum, kunnen op die dag 
in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. 
Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen, zindelijk zijn. 
 
De nieuwe peuters/kleuters beginnen samen aan hun schoolloopbaan: 
 op de eerste dag na de grote vakantie; 
 op de eerste dag na de herfstvakantie; 
 op de eerste dag na de kerstvakantie; 
 op de eerste schooldag van februari; 
 op de eerste dag na de krokusvakantie; 
 op de eerste dag na de paasvakantie; 
 op de eerste schooldag na Hemelvaart. 

 
Voorafgaandelijk aan elke instapdag nodigen we de ouders/verzorgers van de instappers, 
samen met hun kindje, uit op een kijkuur in de instapklas. 
 
Tijdens dit kijkuur wordt, behalve aan het kennismaken met de juf, ook aandacht besteed aan 
de manier van werken in onze kleuterschool. 
Tevens kunnen dan de inschrijvingsdocumenten worden ingevuld. Voor deze inschrijving 
hebben we één van volgende documenten/kaarten nodig: ISI+kaart (identiteitskaart) of pas-
poort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouders of uittreksel uit de geboor-
teakte. 
 
De data van de kijkuurtjes vind je in ons informatieboekje met jaarlijkse inlichtingen. 
 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toege-
laten worden in de school, zonder rekening te houden met de instapdata. 
 
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende 
schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de 
leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting 
bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslis-
sing.   
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgende, is enkel een advies van 
een CLB vereist.   
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Bij inschrijving dient door de ouders schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een 
andere school ingeschreven is.  
 
De inschrijfgegevens van de kleuter worden (digitaal) doorgestuurd naar AgODi, het Agent-
schap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Bij de inschrijving van een kleuter legt de school aan de ouders het schoolreglement ter 
ondertekening 'voor akkoord' voor. Het volstaat dat één van de ouders dit ondertekent. Bei-
de ouders moeten uiteraard instemmen met de inschrijving. 
 
De directie licht de betrokken ouders in, als op de instapdata de groepsindeling van de kleu-
ters wordt gewijzigd. 

  

  
Lagere school Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaar-

den voldoet.  
 
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk ver-
plicht 
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 schoolbe-
zoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. 
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassin-
gen gebeuren.  
 
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 één van de 
volgende voorwaarden voldoen:  
  

• het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Ge-
meenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende 
die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;  

 
• 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, uiter-
lijk tien schooldagen na deze inschrijving.    
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende 
voorwaarde.   
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.    
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens 
de motivatie.  
 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onder-
wijs toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders 
nemen daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht. 
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Een leerling die 7 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, heeft automatisch 
toegang tot het lager onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het kleuteron-
derwijs of toelating door de klassenraad is op deze leerling niet van toepassing. 
 
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer vol-
gen tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan uitgereikt worden aan leerlingen 
die vóór 1 januari van het lopende schooljaar acht jaar geworden zijn.   
 
Een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog één school-
jaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het 
CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB 
nemen de ouders daaromtrent een beslissing.  
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegela-
ten worden tot het lager onderwijs. 
 
Screening niveau onderwijstaal 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aan-
gepast taaltraject. 

  
  
Weigering/ ont-
bind en en beëin-
digen van een 
inschrijving 
 
 
 
 
 
 
Weigeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze school heeft haar capaciteit als volgt vastgelegd: 
school:     550 
kleuter:     220 
lager:        330 
In de praktijk heeft de school geen capaciteitsproblemen en kan ze zeker alle kinderen in-
schrijven. 
 
Ouders hebben het recht hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de 
school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden:  
 

 Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden vol-
doen. 

 Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school verande-
ren als deze inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken 
leerling in dat schooljaarafwisselend naar verschillende scholen zal gaan (co-
schoolschap). 

 Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken 
leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief 
werd uitgesloten. 

 Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een ca-
paciteit bepalen. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per 
leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit wordt overschre-
den, moet het schoolbestuur de leerling weigeren. 

 Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de 
start van  de inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaci-
teit, voor dat volgend schooljaar overschreden zou worden. 

 
 



11 

 

Ontbinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beëindigen 

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de 
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag of een 
gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders 
en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, om 
de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individu-
eel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende 
schooljaar te ontbinden. 
 
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onder-
wijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde.  
Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een 
inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met 
de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee 
te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  
Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
 
Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schrifte-
lijk 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. 

  
 
 
Ouderlijk gezag  
 
Zorg en  
aandacht  
voor het kind  
 
 
Neutrale houding 
tegenover de 
ouders 
 
 
 
Afspraken i.v.m. 
informatiedoor-
stroom naar de 
ouders 
 
 
Co-schoolschap 
 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die 
een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 
 
 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 
 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 
de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 
genomen. 
 
 
 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan 
je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrij-
ving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in 
verschillende scholen in- en uitschrijven. 
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Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau  
 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlin-
gengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit 
voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemoti-
veerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvol-
gende 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 ver-
andert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuter-
school na een instapdatum). 
 

 
 
Overgang tussen onderwijsniveaus  
 
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of 
jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden. 
 

 
 
Afwezigheden 
 
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige . De regelgeving is ook van toepassing op leer-
lingen 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 on-
derwijs vallen onder de reglementering. 
 
Zoals bij andere afwezigheden ishet de verificatie van het Agentschap voor Onderwijsdiensten die ter plaatse (in 
de school) n.a.v. de telling van leerlingen zal oordelen of aan de vereisten voldaan is en of het dus gaat om een 
gewettigde afwezigheid. Is dit niet het geval, dan kan de leerling niet in aanmerking komen als regelmatige leerling. 
 
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze  niet steeds op 
school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 
 
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onder-
worpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. 
 
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar 
school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook min-
der goed opgenomen in de leerlingengroep. De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is 
doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen kunnen hun studietoeslag verlie-
zen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs 
volgde. We verwachten dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden. 
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Afwezigheden wegens ziekte  
 

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. 

Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Dat attest 

kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een ortho-

dontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoor-

beeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

 
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. 
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
 
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, familiale redenen enz..  
 

Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden.  
 
 
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
   
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming 
van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel docu-
ment of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  
 
 

 Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak 

woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling. Het betreft hier enkel de dag van de 

begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijv. 

omdat het een begrafenis in het buitenland betreft, dan is voor die bijkomende dagen steeds een toe-

stemming van de directie vereist. 

  Het bijwonen van een familieraad. 

 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het hoorrecht van de leerling in het kader 

van een echtscheiding;)  

  Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opna-

me in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum). 

 De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van 

het openbaar vervoer, door overstroming,...). 
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 Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, ortho-

doxe, protestants-evangelische godsdienst).  

 Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als top-

sportbelofte (…) aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide hal-

ve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het 

kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfede-

ratie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling 

effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventu-

eel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.  

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

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

 de rouwperiode bij een overlijden;  
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of cul-

turele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht 
hebben); 

 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per 

week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden; 

 de deelname aan time-out-projecten;  
 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

 
Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en gymnastiek mits toe-
stemming van de directie  
 
Voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en die een der-
mate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan gegeven worden, kan een afwij-
king voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de schooluren een harmonisch geheel vormen. Het 
uitgangspunt van de regelgeving op afwezigheden blijft dus dat alle leerplichtige leerlingen. Deze categorie afwe-
zigheden kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan 
enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
  

 Een gemotiveerde aanvraag van de ouders. 
 Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie 
 Een akkoord van de directie.  
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Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwa-
genbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. 'trekperiodes')   
 
Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits: 
  

 de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen; 
 de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;  
 de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind. 

  
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de 
school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.  
 
 
Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden  
 
De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden voor specifieke situ-
aties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. 
 
Na ziekte of ongeval 
 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. 
Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een 
dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 

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

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revali-

datie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch 

attest, niet kan overschrijden. 

Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een offici-
ele diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de 
volgende elementen bevat: 
 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die 

is vastgelegd in een officiële diagnose;   
 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren 

waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school 

daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de 

revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-
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uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatiever-

slag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij on-

derworpen is; 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend 

met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 
Problematische afwezigheden  
 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school 
te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder 
goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 
(Zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders  in dit schoolreglement en Infobrochure onderwijsre-
gelgeving op onze website.).  
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwe-
zigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat 
geval uitgenodigd voor een gesprek.  
 
 
 
Onderwijs aan huis  
 
Als je kind wegens chronische  ziekte, langdurige zeikte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je 
kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combi-
natie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een me-
disch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt 
dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, 
dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en 
waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een af-
wezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd 
of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd 
van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft 
ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch 
attest nodig. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opge-
bouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd wor-
den. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en 
niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de 
hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de 
school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis 
wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hier-
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mee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school 
maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onder-
wijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis 
uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete af-
spraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 

 
 
Schooluitstappen (= extra -muros activiteiten)  
 
Met extra-muros-activiteiten worden bedoeld: alle activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georga-
niseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. 
 
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn nor-
male schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-
murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod 
dat we aan je kind geven. 
 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling 
aan alle ééndaagse uitstappen. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één 
dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 
 

 
 
Getuigschrift op het einde van  het basisonderwijs  
 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuig-
schrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateer-
de leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schrifte-
lijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor 
de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde 
schooljaren lager onderwijs staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voor-
waarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die 
van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schrif-
telijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 
voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolg-
de schooljaren lager onderwijs staat. 
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Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 
 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in 
en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassen-
raad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. 
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een 
rol spelen. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het 
getuigschrift basisonderwijs. 
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt.  De datum van uitrei-
king is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 
juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroepprocedure. 
 
 
Beroepsprocedure: 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wet-
telijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
 
 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je be-
roep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

 
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de be-

slissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit ge-
sprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv via e-
mail. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de 
beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. 
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee 
mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; 
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad 

zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen 
per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders be-
roep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief:  

 
Aan de voorzitter van KOBArT vzw 
t.a.v. dhr Willy Brion, afgevaardigde beheerder 
Nooitrust 4, 2390 Malle 
 

      of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afge-
ven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben inge-
diend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

 



19 

 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onont-
vankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvanke-
lijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift ba-
sisonderwijs betwist wordt. 
 

       Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de be-
roepscommissie, 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.  

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

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 
ongewijzigd tijdens de verdere procedure tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzake-
lijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een con-
sensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzit-
ter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stem-
men voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing of-
wel bevestigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen .Het resultaat van het beroep 
wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan 
de ouders ter kennis gebracht. 

 
 
 
Herstel- en sanctioneringsbeleid  
 
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de 
fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met 
de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen 
kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed 
te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor 
kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  
 
Begeleidende maatregelen 
 
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en 
eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag 
te komen.  
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Een begeleidende maatregel kan zijn:  
 
 Een gesprek met de zorgcoördinator 
 Een verwittiging in de agenda 
 Een extra taak 
 Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur 
 ……… 
 
 
Herstel  
 
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We 
nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  
 
 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
 een bemiddelingsgesprek;  
 
 
Ordemaatregelen 
 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van 
de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 
 
Een ordemaatregel kan zijn:  

- een verwittiging in de agenda; 
- een extra taak; 
- een specifieke opdracht; 
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

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

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

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

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een defini-
tieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een advise-
rende 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 tuchtpro-
cedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroeg-
ste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tucht-
dossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 
brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsda-
tum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een ande-
re school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 
meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, 
dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die 
erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
 
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 
schooljaar definitief werd uitgesloten. 
 
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 
 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt 
uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van 
zijn  
leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslis-
sing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
 
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te 
schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel 
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aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is 
voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
 
Tijdens de middagpauze organiseren we op school middagtoezicht. Dit is een vorm van dienstverlening aan ou-
ders/verzorgers. Leerlingen die betrapt worden op spijbelen tijdens de middagpauze, zullen gedurende twee weken 
niet meer mogen overblijven op school. Ouders/verzorgers dienen in die weken zelf voor opvang van hun kind te 
zorgen tijdens de middagpauze. 
 
 
Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wet-
telijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep 
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief: 

Aan de voorzitter van KOBArT 
 Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Regio Turnhout vzw 
 t.a.v. Dhr Willy Brion, afgevaardigde beheerder 
 Nooitrust 4, 2390 Malle  
 

of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 
ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 
 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen be-
handelen. 
 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist 
wordt. 
 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
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2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 
de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 
grondig zal onderzoeken. 
 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen 
zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan 
wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verde-
re procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De school-
vakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stem-
ming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 
even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden 
aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als 
tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 
bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.  
 

5. De 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. 
 

 
 
Schoolkosten 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. 
Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realise-
ren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die 
kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te 
streven. 
 
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:  

 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de 
school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  De ouderbijdragen voor de schoolreis, het schaat-
sen, het schoolzwemmen, de sportdag, de culturele voorstelling en het turnshirt vallen onder deze maxi-
mumfactuur. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond: voor kleuters € 45, voor 
lagere schoolkinderen € 90.  
 
Wij vragen een bijdrage voor: 
Turnshirt : € 10  
Eendaagse schooluitstappen/Culturele activiteiten/Sportdag/Zwemmen/Schaatsen/Glijden op het 
ijs/Activiteiten overdracht monument: kleuterschool en eerste leerjaar : € 25 (De eersteklassers zwem-
men gratis); lagere school : € 50. 
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      ●     Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze 

categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling.  Deze bijdrageregeling wordt besproken 
in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders.  De kosten die aan 
de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie. 

 
U kunt vrij intekenen op het volgende: 

             Middagverblijf € 0,40 
Drank middagverblijf 
Keuze uit : 
- melk 
- bruiswater 
- kraantjeswater 

 
 
€ 0,45 
€ 0,45 
gratis 

Nieuwjaarsbrieven € 0,70 per stuk 
Fluo-hesje € 3,50 per stuk 
Diplomazwemmen € 4 - De kosten verbonden aan het diplomazwemmen zijn niet inbe-

grepen in de vastgestelde ouderbijdrage per zwemles.  Deze kosten 
worden in rekening gebracht indien uw zoon of dochter een diploma 
behaalt.  Ook de eersteklassers dienen deze kosten verbonden aan 
het diplomazwemmen te betalen indien ze een diploma halen. 

 
Gelden bestemd voor onze ouderraad, onze parochie of anderen (bijvoorbeeld Broederlijk Delen) worden niet 
verrekend via de schoolrekening. Dergelijke gelden dient U contant te betalen. Als u schoolfoto’s aankoopt, be-
taalt u die rechtstreeks aan de schoolfotograaf via de website van de schoolfotograaf. 
 
Wijze van betaling 
 
Ouders krijgen vijf maal per schooljaar een schoolrekening via het opgegeven e-mail adres of via de boekentas van 
hun kind op het einde van oktober, december, februari, april en juni. We verwachten dat die rekening op tijd en 
volledig betaald wordt per overschrijving of cash. Dat betekent binnen de 14 dagen na ontvangst.  
 
De vaste bijdrage wordt verdeeld over de 5 schoolrekeningen van een schooljaar. 
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat bete-
kent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens zijn 
over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die reke-
ning niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken 
die ze met elkaar gemaakt hebben. 
 
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 
 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het onthaal 
of de directeur van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste beta-
lingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële pro-

blemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen on-
dernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk 
blijkt,  wordt het dossier overgemaakt aan MyTrustO. 
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Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning   
 
Begrippen:  
Sponsoring:  
De school ontvangt van een persoon, bedrijf of organisatie geld, diensten of goederen voor een tegenprestatie. De 
sponsor hoopt op een grotere naambekendheid via de school en daardoor rechtstreeks of onrechtstreeks op een 
gunstig effect van de verkoop van zijn producten of diensten.  
Gift of schenking:  
De sponsor vraagt geen tegenprestatie voor de geleverde dienst, geld of goederen.  
Reclame:  
Mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van producten of diensten tot doel hebben.  
 
Algemene principes voor reclame en sponsoring op school:  
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 onafhankelijk-
heid van de school niet in het gedrang brengen.  
 
Indien bepaalde vormen van reclame en sponsoring toelaatbaar geacht worden, geeft het schoolbestuur via de di-
rectie de grenzen aan. 
 
 
 
Vrijwilligers 
 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet 
verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via volgende 
bepalingen.  
 
1.  Organisatie 

Naam KOBArT vzw 

Adres Nooitrust 4, 2390 Malle 

Telefoon 03 304 91 00 

e-mail secretariaat@kobavzw.be 

sociale doelstelling De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, 
besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding in al zijn vormen.  Zij 
mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals 
naschoolse of parascolaire, algemeen educatieve, recreatieve of culturele activiteiten.  
In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefen-en, 
op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het doel. 
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De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen die eigen zijn aan de leer van de 
Katholieke Kerk en conform de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid. Elk 
besluit tot wijziging hiervan, geldig aangenomen door de Algemene Vergadering, brengt 
van rechtswege de ontbinding van de vereniging mee. 

juridisch statuut Vereniging zonder winstgevend doel 

instelling Vrije basisschool de Vlinder 
Molenbaan 1 bus 1, 2387 Baarle-Hertog 

 
Gemandateerde van de organisatie. 

Naam Wim Van den Heuvel 

functie directeur Vrije basisschool de Vlinder 

adres Molenbaan 1 bus 1, 2387 Baarle-Hertog 

telefoon 014/69 92 43 

e-mail secretariaat@vbsdevlinder.be 

 
 
 
Te contacteren in geval van schade of ongeval. 

naam directeur van de school  Wim van den Heuvel 

tel. – e-mail 014/69 92 43 (school) - directie@vbsdevlinder.be 

 
2.  Verzekeringen 
2.1 Verplichte verzekering   

waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aanspra-
kelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

maatschappij Belfius Verzekeringen (via IC-verzekeringen) 

polisnummer 11/15291240462 
 
 
2.2 Vrije verzekeringen  

waarborgen Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de 
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten 

maatschappij AG Insurance 

polisnummer 720196764 
 

  

waarborgen Materiële schade  

maatschappij AXA (via IC-verzekeringen) - Omnium Opdracht 

polisnummer 6228927650094 
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maatschappij Belfius Verzekeringen (via IC-verzekeringen) 
Burgerlijke Aansprakelijkheid (mits fout van iemand van de verzekerden opge-
nomen in de polis BA)  

polisnummer 11/15291240462 

 

waarborgen Rechtsbijstand via polis burgerlijke aansprakelijkheid 

maatschappij Belfius Verzekeringen (via IC-verzekeringen) 

polisnummer 11/15291240462 

 
3.  Vergoedingen 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
 

4.  Geheimhoudingsplicht 
Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 

 

 
 
Welzijnsbeleid  
  
Preventie De school heeft een preventiebeleid en een preventieadviseur binnen de school. 

Richtlijnen van het preventiebeleid zoals omschreven in het welzijnsregister dienen nageleefd te 
worden door medewerkers van de school, ouders en kinderen. 
 

 
Verkeersveilig-
heid 
 

 
In het begin van elk schooljaar worden de ouders en kinderen met een brief op de hoogte ge-
bracht van afspraken en verwachtingen omtrent de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
 

 
Medicatie 
 

 
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toe-
dienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en 
zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts 
om hulp verzoeken. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 
dosering en toedieningswijze bevat. 
 
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet wor-
den gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  Samen met de ouders zoeken we naar een 
samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 
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Ongevallen en 
schoolverzeke-
ring  
 

 
Een ongeluk, een ongeval,... het kan steeds voorkomen: op school, bij schoolse activiteiten en 
op weg van en naar de school. 
 
Binnen het team van personeelsleden beschikken we over gediplomeerde eerste hulpverleners. 
Indien dringend, raadplegen we een dokter.  
 
De leerlingen zijn steeds gedekt door de schoolverzekering wat lichamelijke letsels betreft en 
wat zowel stoffelijke schade als lichamelijke letsels betreft als de school burgerlijk verantwoor-
delijk is. 
Voor alle stoffelijke schade, veroorzaakt door kinderen, waarvoor de school niet burgerlijk ver-
antwoordelijk kan gesteld worden, wordt een beroep gedaan op de verzekering ‘burgerlijke 
aansprakelijkheid’ van de ouders. 
 
De schoolverzekering waarborgt de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten die niet 
door het ziekenfonds worden vergoed. Ook de kosten van een kinesist worden vergoed. In 
sommige gevallen is hier wel een maximumuitkering voorzien. Schade aan kleding of fietsen is 
niet gedekt door de schoolverzekering indien de school niet aansprakelijk is. 
 
Onze taak bij schadegevallen bestaat erin de ouders te helpen bij de aangifte. Iedere aangifte 
moet gebeuren op het secretariaat van de school en dit zo snel mogelijk. Het secretariaat doet 
dan een elektronische aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. Na aangifte ontvangt u van de 
school een geneeskundig attest en/of een invulformulier tandarts en/of een uitgavenstaat. Het 
geneeskundig attest/invulformulier tandarts  moet u laten invullen door de behandelende 
arts/tandarts. De uitgavenstaat worden door het ziekenfonds en uzelf ingevuld. Het geneeskun-
dig attest stuurt u zo snel mogelijk naar onderstaand adres. Als uw kind hersteld is, stuurt u de 
uitgavestaat en eventuele nota’s  eveneens naar de onderstaande verzekeringsmaatschappij. 
 
IC Verzekeringen nv - Handelsstraat 72 - 1040 Brussel 
 
Aarzel niet om, indien nodig, met de school contact op te nemen voor alle bijkomende inlichtin-
gen: een geopend dossier is beter dan een laattijdige aangifte! 
 

 
Rookverbod 
 

 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je vindt dat het rookverbod op 
onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rook-
verbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-
murosactiviteiten. 
 

 
 
Leefregels 
 
Omgangsvor-
men 
 

 
Wij verwachten een respectvolle omgang tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en 
volwassenen. Een verzorgde omgangstaal wordt hierbij op prijs gesteld. 
 
Er wordt op de eerste plaats getracht door een positieve benadering, op basis van wederzijds 
vertrouwen, bij de kinderen het gewenste gedrag inzake omgangsvormen te bereiken. 
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Gedragsregels 

 
- Speelplaats: De afspraken die gemaakt zijn met de leerkrachten dienen te worden nageleefd 

door alle betrokkenen.  Jaarlijks worden deze afspraken in het begin van het schooljaar met 
de kinderen opgefrist. Deze afspraken zijn opgenomen in het klaswerkplan.  

- Gangen:  In de gangen wordt er niet gerend.  Tijdens de lesuren gaan de leerlingen in stilte 
door de gangen. 

- Klas:  De klasafspraken worden door de leerkracht in het begin van het schooljaar meege-
deeld.  We verwachten dat de leerlingen zich aan deze klasinterne afspraken houden.  De af-
spraken worden op de infoavond aan de ouders meegedeeld. 

- Turnzaal: De turnleerkracht bepaalt de gedragsregels binnen de lessen van lichamelijke op-
voeding.  We verwachten dat de kinderen zich aan deze afspraken houden. 

- Bij uitstappen: Geen geld of elektronische toestellen toegelaten op een uitstap. GSM wordt 
uitgeschakeld en gaat in de boekentas/rugzak. 

 
Afspraken rond 
pesten 
 

 
Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  Signalen van medeleerlingen, gepeste leer-
lingen, leerkrachten of van ouder(s)/verzorger(s) worden altijd ernstig genomen.  
Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld treedt de klasleerkracht op als eerste bemiddelaar. In-
dien nodig wordt beroep gedaan op de zorgcoördinator om samen met de betrokkenen (en de 
ouders) te werken aan herstel. De directie wordt hiervan op de hoogte gehouden.  
Zie ook info in verband met pestbeleid op onze website. 
 

 
Kledij, uiterlijk, 
persoonlijke 
eigendom 

 
De kinderen komen verzorgd naar school. Ze dragen zorg voor eigen en andermans kleding en 
vermijden beschadiging door onvoorzichtig gedrag.  
Vooral bij kleuters worden jassen, mutsen, sjaals,… duidelijk van naam voorzien. In periodes van 
goed weer spelen kleuters vaak buiten. Gelieve daarom te zorgen voor aangepaste speelkledij en 
schoeisel. 
Een meegebrachte gsm staat uitgeschakeld en wordt bewaard in de boekentas. Verder worden 
er geen elektronische toestellen toegelaten. 
 

 
Eerbied voor 
materiaal 
 

 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 
schoolmateriaal en zijn verantwoordelijk voor het hun in bruikleen gegeven materiaal.  Respect 
voor het materiaal dat gebruikt wordt, behoort tot een fijne levenshouding. Werken aan deze 
levenshouding lukt enkel als dit ook thuis ondersteund wordt.  Daarom wordt van ouders mede-
werking verwacht via geregeld nazicht en controle van de boekentas.  Een stevige boekentas 
(die liefst op de rug gedragen kan worden, maar geen rugzak) beschermt zowel de zelf aange-
schafte materialen als die van de school. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt 
beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop 
van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 

 
Verjaardagen 
 

 
Als de kinderen jarig zijn, zal de leerkracht er in de klas uitdrukkelijk aandacht aan besteden.  
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld. 
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Toegang tot de 
klaslokalen 
 

 
Tijdens de klasuren gaan de ouders niet onnodig naar de klaslokalen. Een vergeten brooddoos of 
zwemgerei… kan natuurlijk steeds afgegeven worden, maar een onderhoud met de leerkracht 
gebeurt buiten de klasuren. 
 

 
Bewegingsop-
voeding 
 

 
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt en-
kel vrijstelling op basis van een doktersattest. 
 

 
Zwemmen 
 

 
De zwemlessen gaan door op vrijdagmiddag van 13.15 u tot 14.15 u. Om tijdig in het zwembad 
aanwezig te zijn, vertrekken de leerlingen om 12.50 u met de bus. Deze leerlingen dienen, de 
dag dat ze zwemles hebben, ‘s middags tijdig terug op school aanwezig te zijn (12.45 u) of te 
blijven eten.  
  
De zwemmers dienen 2 badhanddoeken, een kam of borstel en natuurlijk hun zwemkleding bij 
zich te hebben. Gelieve ook het zwemgerief van een naamteken te voorzien. 

 
Milieu op 
school 
 

 
We vragen dat alle kinderen hun tussendoortje (fruit, “blote” koek) meebrengen in een afsluit-
bare doos. Zo leveren we samen een bijdrage aan het verminderen van de afvalberg. Zorg dat 
het afsluitbare doosje heel duidelijk voorzien is van de naam van je kind. 
 

 
Agenda 

 
De agenda van de leerling geeft u informatie over de te maken huistaken, de uit te voeren op-
drachten en de te leren lessen. In de hogere leerjaren is hierin ook een weekplanning geformu-
leerd, een middel tot zelfstandig en planmatig werken. 
De agenda kan eveneens gebruikt worden als communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders 
voor korte mededelingen allerhande. 
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Huiswerk 

 
Besluitenlijst huiswerkbeleid (aanvang schooljaar 2013-2014) 
 
 In de mate dat de leerkracht dit haalbaar acht, dienen de agenda's gebruikt te worden zoals 

bedoeld door de auteurs. 
 Huistaken en lessen dienen zo correct mogelijk omschreven te worden.  
 Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de kinderen hun huiswerk zelfstandig kunnen maken. 
 Studieopdrachten worden gegeven vanaf het 3de leerjaar. 
 Frequentie van huiswerk:  

o 1ste Ij.  3 x per week:  maandag, dinsdag, donderdag 
o 2de Ij.  3 x per week:  maandag, dinsdag, donderdag 
o 3de Ij.  3 x per week:  maandag, dinsdag, donderdag 
o 4de Ij.  3 x per week:  maandag, dinsdag, donderdag  
o 5de Ij.  4 x per week:  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
o 6de Ij.  5 x per week:  alle dagen  

 Richttijd wat betreft maximum duur van huiswerk:  
  

 1ste lj 2de lj 3de lj 4de lj 5de lj 6de lj 

richt-
tijd 

10 à 
15’ 

15 à 
20’ 

15 à 
20’ 

20 à 
30’ 

45’ 60’ 

 
In de eerste graad wordt op de huiswerkdagen een opdracht gegeven die dezelfde dag 
dient gemaakt te worden. 
Vanaf het derde leerjaar bieden we de leerlingen de kans om te leren (stap voor stap) hun 
huiswerk te plannen. 

 De huiswerk-vrije-dagen moeten voor de kinderen iets "extra" betekenen! 
o dag van de jaarlijkse veldloop 
o 4 oktober: feestdag Sint-Franciscus van Assisi 
o Kermis: vrijdag voor de kermis;  maandag en dinsdag na de kermis  
o dag dat de Sint de school bezoekt. 
o dag van het schaatsen voor de kinderen van de eerste graad 
o sportdag 
o dag van de schoolreis 
o verjaardag directie  

 Voorbereiding, naverwerking, controle van het huiswerk:  
- Voorbereiding: bespreken van de opdracht, nagaan of elke leerling de opdracht begrijpt, 

nauwkeurig invullen van de agenda.  
- Naverwerking: verbeteren (klassikaal, individueel), bespreking / reflectie / evt. bijko-

mende oefeningen.  
- Controle: ook over de niet schriftelijke huiswerken dient nadien in de klas "gereflecteerd" 

te worden. Het gevolg van het niet maken van een huiswerk kan niet in een algemene re-
gel gevat worden.  

 Het huiswerk dient voor elk kind een haalbare kaart te zijn. We streven naar huiswerk op 
maat van elk kind (differentiatie met betrekking tot  hoeveelheid en inhoud van het huis-
werk).  

 In de 1ste en 2degraad wordt de boekentas klassikaal klaargemaakt a.d.h.v. de agenda.  
Vanaf de 3de graad proberen de leerlingen dit zelfstandig. Bij eventuele problemen 
gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht.  

 De inhoud van deze besluitenlijst "Huiswerkbeleid" wordt tijdens de info-avond begin 
schooljaar, meegedeeld aan de ouders.  

 Leerlingen moeten tijdens hun jaren in de lagere school een houding verwerven om ook 
thuis (dagdagelijks) tijd te besteden aan het schoolwerk. 
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Schooltoeslag 

 
Er hebben meer mensen recht op een toeslag dan u denkt. Om in aanmerking te komen  hoeft 
uw kind bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit niet te hebben. Als de ouders in België wonen, 
werken of gewerkt hebben kan dat volstaan. Het recht op een toeslag is gekoppeld aan een 
regelmatige aanwezigheid op school. Voor leerplichtige kinderen is er sprake van onregelmatige 
deelname aan het onderwijs vanaf 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid.  
 
Niet-leerplichtige kleuters dienen minimum een aantal halve dagen op school aanwezig te zijn: 
100 halve dagen voor een kleuter die 2 jaar is op 31 december van dit schooljaar; 
150 halve dagen voor een kleuter die 3 jaar is op 31 december van dit schooljaar; 
185 halve dagen voor een kleuter die 4 jaar is op 31 december van dit schooljaar; 
220 halve dagen voor een kleuter die 5 jaar is op 31 december van dit schooljaar. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 

het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid; 
de website  www.studietoelagen.be ; 
het schoolsecretariaat (014/699243) 

 
 
Leerlingenevaluatie en rapporteren  
 
Evalueren binnen onze schooleigen visie 
Evalueren is inherent aan leren en aan het ondersteunen van dat leren. Het beoordelen van prestaties en het te-
rugkoppelen van die beoordeling  naar zowel de leerprocessen van de leerling als naar het didactisch handelen van 
de leerkracht, zijn zelfs bijzonder krachtige middelen voor het ondersteunen van de ontwikkeling. 
Doorheen ons evaluatiebeleid zit de schoolvisie verweven aangezien dit het fundament is van onze betrachting in 
de lokale gemeenschap.  Deze visie is een onafgewerkt, dynamisch gegeven en wordt regelmatig in vraag gesteld 
om te zien of we inderdaad onze onderwijsopdracht kwaliteitsvol nastreven in de huidige tijdsgeest.   
 
Het pedagogisch project als referentiekader 
Evalueren trachten we te bekijken vanuit het breedst mogelijke perspectief,  namelijk dat van het pedagogisch 
concept en het schooleigen project.  Op de achtergrond van de keuzes die ons team maakt, leeft de vraag 'Waar 
doen we het met ons onderwijs allemaal voor?' En vervolgens meer specifiek: 'Wat beogen we met de opvolging en 
de evaluatie van onze leerlingen?  
 
Evalueren in de klaspraktijk 
Er wordt gestreefd naar een doelgerichte en doelbewuste (=planning), doelmatige (=uitvoering) en doeltreffende 
(=evaluatie) aanpak.   
 
Evaluatieactiviteiten 
In ons huidig systeem maken we nog veel gebruik van klassieke, veelal methodegebonden toetsen om het niveau 
van de leerling te meten, voor het optimaliseren van het instructieproces of het bepalen van de nodige ondersteu-
ning.  Er wordt ook gebruik gemaakt van eigen opgemaakte toetsen als genormeerde leerlingvolgsysteem toetsen 
(LVS-VCLB).  We volgen hierdoor zowel de individuele evolutie op, als de plaatsing binnen een groep.  We streven 
naar kwaliteitsvolle toetsen door te bewaken wat we precies willen meten en waarom we dit doen.  Hierbij is het 
mogelijk dat bestaande toetsen worden aangepast naar de basis van het curriculum. 
Verder worden er sporadisch alternatieve vormen van evalueren gebruikt.  Naar de toekomst willen we deze vor-
men van evalueren meer ruimte geven door ondermeer gerichte nascholingen binnen het team. 
Onderstaande kenmerken maken onze evaluatievormen meer alternatief naarmate ze sterker aanwezig zijn: 
- aangepastheid: rekening houden met individuele verschillen tussen leerlingen, onder meer in intelligentie, leer-

stijl, voorkennis, belangstelling en/of motivatie. 
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- integratie van evaluatie in het lesgebeuren: als onderdeel van de les zodat de leerling ervaart dat zijn leerpro-
ces wordt opgevolgd zonder dat daar cijfers aan verbonden zijn. (focus: geven van feedback) 

- betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen: zelfevaluatie, peerevaluatie of co-evaluatie 
- constructiegerichtheid: productie van kennis centraal: kennis toepassen in een nieuwe situatie en deze relate-

ren aan ervaringen, waarden en opvattingen (evalueren van vaardigheden in probleem oplossen, regulatievaar-
digheden, praktische vaardigheden,... 

- levensechtheid: hands-on-toetsen (in de reële situatie met reëel materiaal), simulatietoetsen (in een nage-
bootste realiteit), hands-off-toetsen (niet in de realiteit maar zeggen wat je zou moeten doen) 

 
Rapporteren 
4 x per jaar krijgen de kinderen een rapport: de exacte data vindt u in ons informatieboekje met jaarlijkse inlichtin-
gen: 
 
Laatste vrijdag voor de herfstvakantie 
Laatste vrijdag voor de kerstvakantie 
Laaste vrijdag voor de paasvakantie 
Laatste schooldag voor de grote vakantie 
 
Deze rapporten worden met de kinderen en de ouders besproken via kind- en oudercontacten.  Het rapport biedt 
zowel gelegenheid voor een cijfermatige beoordeling als een schriftelijke beoordeling.  Doel is om het kind en de 
ouders te laten weten waar ze op dat ogenblik staan.  Wat hun sterktes zijn, wat ze al kunnen en waar de werkpun-
ten liggen. 
 
Afspraken: Elk rapport wordt ondertekend door de ouders. 
 

 
 
Leerlingenbegeleiding  
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.  
Hierover kan je meer lezen in onze Jaarlijkse Inlichtingen. 
 
De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en 
CLB. 

 
 
 
Revalidatie/logopedie tijdens de lessen  
 
zie Afwezigheden 
 

 
 
Privacy 
 
Welke info houden we over je bij? 
 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de school-
loopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat 
nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben 
we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  
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De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat (naam softwareprogramma). We maken met de soft-
wareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken 
voor eigen commerciële doeleinden.  
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar 
toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je 
kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoe-
stand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd 
intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur. 
 
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende 
voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht 
gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze 
gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de re-
gelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolver-
andering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 
We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te 
geven. 
 
Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …) 
 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op de schoolapp, op het Prik-
bord en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze in-
formeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie 
op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
 
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van 
deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe 
voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel 
gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toe-
stemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de direc-
teur. 
 
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of 
geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet 
publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
 
 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de school-
fotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
Recht op inzage, toelichting en kopie 
 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die 
gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de di-
recteur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
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Participatie 
 
Schoolraad 
 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en 
lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht 
ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens 
de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden daarna gekozen door de twee 
voornoemde geledingen. 
 
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 adviesbevoegd-
heid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 
nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
 
In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de ouders. 
 
Leerlingenraad 
 
Het doel  van de leerlingenraad is dat de leerlingen een plaats krijgen waar zij hun ideeën of voorstellen kunnen 
ontwikkelen.  Het is tegelijkertijd een plek waar leerlingen aanspreekbaar zijn voor bepaalde thema’s of beslissin-
gen.  Zij behartigen de belangen van de leerlingen van de hele lagere school. 
In de leerlingenraad zit 1 vertegenwoordiger van elke klas,  vanaf  het derde leerjaar. 
De leerlingen krijgen zo de kans om : mee te denken, mee te praten, problemen aan te kaarten, te discussiëren, te 
luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren, verslagen te maken… 
De leerlingenraad komt  tijdens de  middagpauze samen.  De begeleidende leerkracht nodigt hiervoor de leer-
lingen uit. Nadien lichten de leerlingen de besluiten van de leerlingenraad toe in de verschillende klassen. 
 

 
 
Klachtenregeling 
 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn perso-
neelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de 
directeur/voorzitter schoolbestuur. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg 
een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 
 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgen-
de fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld 
om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en 
het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 
klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 
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Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contactformulier op de website 
van de Klachtencommissie. 
 
 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgen-
de voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevon-
den. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

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

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 
 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste 

hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans heb-
ben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

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

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

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

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

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen 
bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De 
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 
beroep worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
 

 
 
Infobrochure onderwijsregelgeving  
 
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document 
biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolre-
glement. 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de info-
bundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie 
van het document. 
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2. Eigen opvoedingsproject vrije basisschool de Vlinder 
 
Iets over de geschiedenis... 
 
De Vlinder is gelegen aan de Molenbaan 1 in Baarle-Hertog. Wij hebben onze intrek genomen in dit nieuwe 
schoolgebouw in maart 2017. 
 
We kenden een verleden van steeds wederkerende huisvestigingsproblemen op onze vroegere locatie (Kerk-
straat 6).  Door een goede samenwerking van ons schoolbestuur met het gemeentebestuur van Baarle-Hertog 
en Scholen van Morgen (een privaat-publieke samenwerking) werd het mogelijk om dit nieuw schoolgebouw te 
realiseren in deze groene omgeving. 
 
Onze school maakt deel uit van de grote gemeenschap van het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio 
Turnhout (kortweg KOBArT).  We zijn zo gelinkt aan alle andere 'bisschoppelijke' scholen van de regio.   
In dit samenwerkingsverband zitten basis- en secundaire scholen uit de regio vb. De Negensprong in Poppel, de 
Horizon in Zondereigen, Sint Pieter in Turnhout, Sint-Clara in Arendonk… 
 
Binnen deze scholengroep worden een aantal waarden vooropgesteld.  Deze werden samengebracht in het vier-
letterwoord ‘BAGS’.  Deze woorden staan voor Betrokkenheid (we luisteren naar elkaar omdat we willen begrij-
pen wat de andere wil zeggen of nodig heeft) , Acceptatie(we aanvaarden elkaar zoals we zijn), Groeien (een 
stimulerende, uitdagende omgeving die kansen biedt en uitdaagt) en Samenen(een gemeenschap waar elkeen 
welkom is en waarin elkeen zich aanvaard voelt).  Deze waarden zullen jullie ook herkennen in het eigen opvoe-
dingsproject van de Vlinder. 
Via deze link maken we ook deel uit van de grote gemeenschap van het Katholieke Onderwijs in Vlaanderen. 
 
Onze school heeft steeds een bijzondere band gehad met 'Sint-Franciscus'.  Onze school werd immers gesticht 
door de zusters Franciscanessen. In het oude schoolgebouw was de link duidelijk aanwezig.  Een beeld van 'Sint-
Franciscus' sierde de voorgevel en een gedenkplaat i.v.m. de stichting hing aan de voordeur. Elk jaar wordt er 
nog bijzondere aandacht besteed aan het leven van Sint-Franciscus.  Het is een feestdag voor onze school. We 
maken onze inspiratie zichtbaar door het samenstellen van een 'kijktafel' (een beeld van Sint-Franciscus, een 
prentenboek over het leven van Sint-Franciscus, een afbeelding van een zelfgemaakt kunstwerk van een vlinder, 
een kruisje en een touw met knopen). Deze kijktafel vindt u in de inkomhal van de school. 
 
Onze missie is: 
 
Het blijft onze uitdaging om 
dag in, dag uit, 
samen (kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten, externen) 
een open, zorgzame, fijne school te zijn. 
Een werkplaats vol van menselijkheid 
waar kwaliteitsvol onderwijs gegeven wordt.  
 
In wat volgt schetsen we de grote lijnen van ons eigen opvoedingsproject.   
Wie we zijn en waar we voor staan willen we graag met jullie delen. 
Het is gebaseerd op de 5 opdrachten van het katholiek basisonderwijs, het referentiekader voor het  opvoe-
dingsproject van alle KOBA-scholen en ons eigen opvoedingsproject van 2002. 
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1. Katholieke dialoogschool 
 
(opdracht 1: Werken aan de  schooleigen christelijke identiteit : Wie zijn wij?) 

 
Gastvrijheid is... 
"Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad" 
(Huub Oosterhuis) 

 
Wij zijn een open, katholieke school en wij verwelkomen gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of 
religieuze achtergrond ook. 
Bij inschrijving vragen we naar de levensbeschouwelijke - godsdienstige achtergrond van de kinderen.   
Wij willen vanuit onze eigen geloofstraditie in dialoog gaan. 
We verwachten wel dat wie kiest voor onze school openstaat voor en zich loyaal opstelt voor ons opvoedings-
project en hoe we dit beleven op onze school.  
Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen.  We vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen ken-
nismaken met Jezus en met verhalen uit de Bijbel.  In de Jezusverhalen komen waarden en normen naar boven 
die geloofsoverschrijdend zijn.  Dit gebeurt in groot respect van ieders achtergrond.  De lessen worden open-
getrokken naar andere culturen en godsdiensten.  Afhankelijk van het gebeuren, de periode, het lesdoel, ... laten 
leerkrachten ook kinderen hun 'expertise' verwoorden. 
In onze school wordt die geloofstraditie zichtbaar in onder meer volgende waarden  : respect voor de eigenheid 
van elke mens, verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, menswaardigheid, solidariteit, vreugde om het 
leven en de Schepping, dankbaarheid, verwondering, respect voor mens en natuur, vertrouwen in het leven, 
vergeving schenken en ontvangen, hoop in de toekomst, zorgzame nabijheid en troost. 
 
Hoe tonen wij onze identiteit?  
Bij inschrijving uitdrukkelijk bespreken, geven van godsdienstlessen, werken met het componentenschema in de 
kleuterschool, misvieringen in de kerk, adventsproject, kerstviering, verbondenheid met de zusters Francisca-
nessen : feestdag van de school = de feestdag van Sint-Franciscus, aanwezigheid van een godsdiensthoekje in de 
klas, gebedsdoosje, een kruisje in de klassen, gebed voor het middagmaal, bezinning personeelsvergaderingen, 
verankering in de plaatselijke geloofsgemeenschap, verbondenheid met de parochie, pastorale activiteiten, 
samenhorigheid bevorderen, openstaan voor diversiteit, .... 
 
 
2. Kwaliteitsvol  
 
(opdracht 2: Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod:  Wat moeten kinderen leren om grip te 
krijgen op hun omgeving? ) 
 
Hierbij denken we aan : de harmonische ontwikkeling van de hele persoon, de horizontale en verticale samen-
hang van de inhouden en de integratie van het geleerde. 
Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en beperkingen, het belangrijkste 
uitgangspunt.  'Wat heeft deze leerling nodig?' is dan ook een cruciale vraag. 
Als leerkrachten de noden van de leerlingen kennen, kunnen ze leerinhouden bepalen, geschikte didactische 
middelen selecteren en kiezen voor een geschikte begeleidingsstijl.   
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Het nieuwe leerplan voor het katholiek onderwijs ‘Zin in leren! Zin in leren!’ biedt ons een samenhangend on-
derwijsaanbod en de mogelijkheid om kinderen zich te laten ontwikkelen tot vrije, competente en geëngageer-
de mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren.  Leren samenleven, leren samenwerken en leren leren 
gaan hand in hand. 
 
Hoe proberen wij dit te realiseren?  
Uitgaan van betrokkenheid en welbevinden, focussen op 'wat lukt al wel'?, het scheppen van rijke ervaringskan-
sen, kindbesprekingen, nieuwe kansen bieden, kinderen 'volgen', aandacht voor noden van elk kind (differentia-
tie: tijd, instructie, huiswerk, aantal vragen,...), vertrekken vanuit de interesse van kinderen, schoolthema's uit-
werken, een samenhangend aanbod verzorgen, aandacht voor alle leergebieden, gradatie in huiswerk, streven 
naar geïntegreerde zorg, doelgericht werken (vertikaal en horizontaal), hanteren van methodes, actualiteit bin-
nenbrengen, herinneringseducatie... 
 
 
3. Groeien :  
 
(opdracht 3 : Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak : Hoe 
kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?) 
 
Groeien, 
hoe doe je dat 
vroeg de rups zich af, 
dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste vlinder. 
Je doet het best heel traag, bedacht de slak 
en stap voor stap, zei de duizendpoot wijs. 
Soms is groeien ook best lastig, vond de bij 
maar dan ben je gelukkig niet alleen, 
dan helpen wij je er wel doorheen. 
Rups dacht heel lang na 
Ja, zo zou ze groeien 
geduldig, bedachtzaam en naarstig 
om dan echt te vliegen als de mooiste vlinder. 
 
Een positief leerklimaat in een krachtige leeromgeving is een absolute voorwaarde om tot goed leren te komen.  
We willen een veilige omgeving voor onze leerlingen.  Leren is gekoppeld aan vallen en opstaan, lukken en mis-
lukken, fouten maken mag... 
We respecteren het ontwikkelingstempo van onze leerlingen en hebben oog voor hun talenten. 
We investeren in een warm relationeel klimaat.  We geloven in de groeimogelijkheden van iedereen.  Om die 
groei te realiseren is het ook belangrijk dat leerkrachten hun leerlingen goed kennen. 
 
Hoe proberen wij dit te realiseren?  
Warme klassfeer, peter- en meterschap, begeleiden vanuit een ontmoetende leerkrachtstijl, veel aandacht voor 
de verschillende fasen van de groepsdynamiek, zorgpiramide, differentiatie, kijken naar 'wat heeft dit kind no-
dig?' en niet naar 'wat kan het nog niet?', verrijken en remediëren, stimuleren, op weg zetten, voorleefgedrag, 
werkelijkheidsnabij onderwijs, hoge verwachtingen maar haalbaar, actief leren, hoekenwerk, takenbord, part-
nerwerk, coöperatieve werkvormen, aandacht voor leren leren, gradatie huiswerk, vorderingen systematisch in 
kaart brengen, rapporteren, inrichten van info-avonden, oudercontacten, gesprekjes aan de klasdeur, nascho-
lingen individueel en met het hele team,  leren van elkaar, kwaliteitszorg... 
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4. Zorgzaam  
 
(opdracht 4 : Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg ) 
 
Als team willen we dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  We hebben 
aandacht voor leerlingen die (groei)kansen dreigen te missen.  We vinden dat kinderen 
recht hebben op een 'ongelijke' behandeling. 
We vertrekken vanuit de gedachte dat elk kind anders is.  We zijn ons ervan bewust dat 
we die verschillen kunnen opvangen door een breed spectrum van activiteiten en werk-
vormen aan te bieden.  We zien de leerlingen als volwaardige partners die zelf ideeën 
hebben om hun leerproces in handen te nemen.  We betrekken er ook de verschillende partners bij (ouders, 
clb,externen...).   We proberen onze aanpak af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. 
 
Hoe proberen wij dit te realiseren?  
Omgaan met verschillen tussen kinderen, krachtige leeromgeving, creëren van gelijke onderwijskansen voor alle 
kinderen, brede basiszorg, vertrekken vanuit wat wel lukt, de klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor 
de zorg, organiseren leerlingbesprekingen, kindcontacten, zorgdossiers, samenwerking externen, overgangsge-
sprekken, remediëren en verrijken, differentiatie (MEP, Sterk Rekenwerk, huiswerk...), zorgoverleg, huistaakbe-
geleiding, verteltassen, preteaching, verlengde instructie, ondersteuning in de klas (reken- en/of taalgroep-
jes),een 'buddy' in de klas, aangepast curriculum, begeleiding bij emotionele problemen, afnemen van socio-
gram, aandacht voor de taalontwikkeling, aangepast prikbord, hulpmiddelen voor leerlingen vb. maaltafelkaart, 
neuzeneuzeboekje... 
 
 
5. Samen  
 
(opdracht 5 : Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie) 
 
In een  school werken vele betrokkenen samen aan dezelfde opdracht : kinderen tot 
leren brengen en hen begeleiden in hun proces van menswording. We reflecteren 
over onze eigen werking en hebben oog  voor het proces van vernieuwen.   
Een goede en open communicatie tussen alle betrokken schoolpartners (leerlingen, 
leerkrachten, ouders, plaatselijke gemeenschap, externen) is onontbeerlijk.   
 
Hoe proberen we dit te realiseren?  
Kindcontacten, oudercontacten, ouderraad, ouders in de klas, leesouders, leerlingenraad, kleuters afhalen aan 
de klasdeur, gedeeld leiderschap, kernteam, graadsoverleg, overleg parallelcollega’s, werkgroepen doelgericht 
uitbouwen, schooljaar evalueren, werken met prioriteiten- en nascholingsplannen , samenwerken met de peda-
gogische begeleiding, schoolbestuur, CLB, Stekelbees, parochie, OCMW, Bib, Cultureel Centrum, LOI, Belgi-
sche en Nederlandse scholen, voetbal... 
 
 
We  hebben de ambitie om deze missie te blijven realiseren.   Want ... iedereen telt! 
 


