
 

 

 

 

Welkom op onze basisschool! 

Beste ouder, 

Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen.  

Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren.  

Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, 

respectvolle en duurzame samenwerking! Het schoolteam zet zich ten volle in om je kind een eigentijdse 

opvoeding en degelijk onderwijs te bieden. 

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met het lokaal adviescomité en de schoolraad.  

Wij beschouwen het als een gids. 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen het document “Goede afspraken – Goede 

vrienden” hierin staan alle afspraken met de kinderen opgelijst. Neem dit met je kind door en teken het samen 

voor akkoord. Wij rekenen op jouw medewerking om alles in goede banen te leiden. 

Aanvullend op dit schoolreglement geven wij tweemaandelijks het “Scholierke” uit, waarin we je op de hoogte 

brengen van de komende activiteiten van onze school. Op regelmatige basis informeren we de ouders via 

nieuwsbrieven over praktische afspraken en schoolorganisatie. 

Op onze website staat alle nuttige schoolinformatie.  

Via het digitaal kanaal ‘Gimme’ verzorgen we de communicatie naar ouders en/of grootouders i.v.m. school- 

en klasafspraken, agenda, uitstappen, activiteiten, foto’s…  

Wanneer je kind start in onze school ontvang je informatie over de registratieprocedure. 

 

Beste leerling, 

Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en 

talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in 

onze samenleving,… Laten we de wereld samen ontdekken! 

 

De directeurs en het schoolteam 
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ONS SCHOOLREGLEMENT 

 

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. 

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft 

wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten. 

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het schoolreglement dan op de 

schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om 

opnieuw je akkoord te geven. 

 

 

Op de volgende pagina vind je de inhoudstafel van de schoolbrochure! 
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4. Algemene informatie over onze school 

Hoe organiseren wij onze 
school? 

 
Vaste instapdagen voor de 

kleinsten 
 Nieuwe inschrijving nodig? 

     

Onderwijsloopbaan 

 

Schooluitstappen 

 

Verboden te roken 

 

Verkoop, reclame en sponsoring 

5. Wat mag je van ons verwachten? 

Hoe begeleiden we je kind?  Leerlingenevaluatie  Getuigschrift basisonderwijs 

     

Met wie werken we samen?  
Onderwijs aan huis en 

synchroon internetonderwijs 
 

Revalidatie/logopedie tijdens 
de lestijden 

     

Stappenplan bij ziekte of 
ongeval 

 
Medicatiegebruik en andere 

medische handelingen 
  Privacy 

6. Wat verwachten we van jou als ouder? 

6.1 Engagementsverklaring 
tussen jou en onze school 

 Ouderlijk gezag  Schoolkosten 

   

Participatie  Gebruik van (sociale) media 

7. Wat verwachten we van je kind? 

Leerplicht en afwezigheden  Participatie leerlingenraad  Wat mag en wat niet? 

     

Herstel- en sanctioneringsbeleid  Betwistingen  
Fout! Verwijzingsbron niet g

evonden. 

 

 

1. Onze visie en 2. pedagogisch project.  

3. Engagementsverklaring van het  

katholiek onderwijs. 
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1. Onze schoolvisie  

De 10 krachten van de Sint-Jorisschool 

School maken, dat is samen denken en overleggen. Overwegen. Uitproberen. Experimenteren. Eens iets zus doen en dan 

weer zo. Maar wél met één doel voor ogen. De neuzen in dezelfde richting. Een doel dat voor iedereen hetzelfde is, 

maar het pad ernaartoe op eigen tempo en niet voor iedereen langs dezelfde weg. Want ook dat is school maken: een lat 

leggen die niet voor iedereen op dezelfde plaats ligt. Aangepast aan onze kinderen, aangepast aan onze leerkrachten. 

Daarbij willen we ook oog hebben voor hun talenten. Voor hun groeikansen. Voor wat soms eens moeilijker gaat. We 

willen rekening houden met ieders persoonlijkheid. Want we willen dat iedereen zich gelukkig voelt. Mogen zijn wie je 

bent, dat wensen we iedereen toe op onze school: kinderen, leerkrachten, personeelsleden, maar ook ouders en externe 

medewerkers. 

We dachten dus na en overlegden en goten onze schoolvisie in 10 krachtige termen: 

Deze krachten willen we warm houden. Voor ons als school én voor al wie naast ons staat en met ons mee loopt.  

Want school maken, dat doen we samen.  

 

  

1. Basiskracht 

2. Stuwkracht 

3. Groeikracht 

4. Communicatiekracht 

5. Bindkracht  

6. Superkracht / leer-kracht 

7. Draagkracht 

8. Innovatiekracht  

9. Zorgkracht 

10. Veerkracht 
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Basiskracht 

Een school… 

waar alle persoons- en cultuurgebonden doelen aan bod komen; 

waar we als school de ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen; 

waar iedereen gelijkwaardig is en gelijkwaardig behandeld wordt; 

waar kinderen respectvol omgaan met anderen en hun omgeving; 

waar geen enkele vorm van discriminatie geduld wordt: noch van kinderen, noch van personeel, noch van ouders; 

waar we een duidelijke structuur bieden die een houvast wil bieden in de chaotische wereld waarin we leven; 

waar gezonde voeding, voldoende nachtrust en persoonlijke hygiëne aandachtspunten zijn doorheen het jaar; 

waar we kinderen actief aanzetten rekening te houden met het milieu; 

waar we kinderen de kans geven om de natuur te ontdekken en ervan te genieten; 

waar ruim aandacht besteed wordt aan de Nederlandse taal; 

waar we vanaf het 3e leerjaar een aanzet geven tot de Franse taal; 

waar we de basiskennis van wiskunde, wetenschappen en techniek aanbieden; 

waar we leerlingen stimuleren zich te durven uitdrukken op muzisch vlak; 

waar we de levensbeschouwelijke grondhouding van onze kinderen stimuleren; 

waar we de zintuiglijke, groot- en kleinmotorische ontwikkeling optimaal stimuleren;  

waar we kinderen leren vaardig te worden in het verkeer; 

waar we kinderen leren om aan ‘zelfzorg’ te doen: tijd nemen voor zichzelf, grenzen leren stellen, weerbaar worden 

waar we kinderen op een verstandige manier media leren hanteren; 

waar we de quote ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ hanteren en daarbij voldoende ruimte maken voor 

bewegen (sportlessen, speeltijden, bewegingstussendoortjes, dansmomenten met de hele school,…) 

 

… is voor ons de basis! 

 

SErv2 De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten 

SErv5 Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en) 

IVgv3 Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen gezondheid en veiligheid, en die van  
anderen te bewaken 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen 

RKlg1 Attent worden voor de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid en de uitnodiging 
tot een gelovige benadering van het leven 
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OWru7 Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid  
van verkeerssituaties in de omgeving inschatten 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en  
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: 

WDlw2 Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren 

TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal 

 

Stuwkracht 

Als christelijk geïnspireerde school … 

- hechten we veel waarde aan respect, verbondenheid, solidariteit en verantwoordelijkheid; 

- zien we in dat elk kind uniek is en zich mag ontwikkelen volgens eigen talenten en persoonlijkheid; 

- willen we onze kinderen oriëntatie op de wereld bijbrengen; 

- streven we ernaar van onze kinderen wereldburgers te maken, onder meer door activiteiten en meerdaagse   

  openluchtklassen te organiseren; 

- staan we volledig achter de kitos-waarden: 

K (kwaliteit & katholiek) 

I (individu, leerling centraal & innovatie) 

T (talentgericht) 

O (openheid, onderwijs) 

S (solidariteit) 

Bij ons mag je zijn wie je bent! 

Hierdoor laten wij ons drijven, dit stuwt ons voort. 

 

IKvk2 Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en ontwikkelkracht 

IKid3 Zichzelf worden in verbondenheid met anderen 

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welzijn en welvaart  
onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 
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IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 

IKlg1 Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid en groei 

 

 

Groeikracht 

Voor onze kinderen beogen we een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid, waarbij… 

 

- ze weten dat fouten maken meg! Nog beter…dat fouten maken moet. Want elke gemaakte fout biedt een leerkans. 

Nadenken wat misliep en eruit leren, voortdurend groeien in hun leerproces, daar schuilen de meeste leerkansen in;   

- we hen laten geloven in zichzelf. Een positief zelfbeeld is een basis om op verder te bouwen; 

- ruimte is voor groei en creativiteit; 

- ze hun leerproces zelf in handen durven nemen; 

- hun groei in kaart gebracht wordt a.d.h.v. leerlingvolgsysteem, rapportering en breed evalueren. 

 

Maar ook, waar onze leerkrachten… 
 
- veel kansen krijgen tot interactie met de kinderen; 

- reflecteren op hun eigen onderwijsstijl; 

- zich permanent professionaliseren om vernieuwingen succesvol te maken; 

- zichzelf kunnen zijn en hun eigenheid kunnen aanwenden om op een creatieve manier de kinderen te boeien; 

- ondersteunend worden wanneer ze hun eerste stappen in het onderwijs zetten en groeien in hun leerkracht-zijn; 

- elkaar sterker kunnen maken in hun leerkracht-zijn; 

- kans krijgen te groeien als persoon, als leerkracht, met een gezonde portie ‘wankelmoed’ (durven experimenteren,  

  durven falen om daaruit te leren) 

 

RKvm2 Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en  
een nieuw begin maken. 

IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 
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Communicatiekracht 

Op onze school kiezen we ervoor de communicatie die voor schooldoeleinden wordt uitgezonden te laten vertrekken 

vanuit het digitale communicatiekanaal ‘GIMME’. Ouders dienen zich daarvoor op GIMME te registreren en zich aan te 

sluiten bij de klas van hun zoon of dochter. 

Daarnaast hebben de kinderen een eigen mailadres van de school. Dit geeft hen toegang tot Google Classroom. 

Informatie over huistaken, lessen, instructiefilmpjes kunnen hierop teruggevonden worden.  

Onze kinderen krijgen geregeld lessen ICT. Daarbij streven we ernaar hen bekwaam en wijs te maken op het internet. 

We leren hen verantwoord omspringen met allerhande media en onderwijzen de kinderen in het gebruikmaken van 

digitale communicatiemiddelen. 

De stem van onze kinderen is belangrijk op school! Daarom wordt maandelijks een palaveruurtje georganiseerd. Dit is 

een soort van leerlingenraad, waarbij vertegenwoordigers uit elke klas (3e – 6e leerjaar) de kans krijgen om initiatieven 

vanuit de klas voor te stellen en te bespreken. De kinderen organiseren ook middagactiviteiten. 

Van bij het begin van de kleuterschool zetten we in op het informeren van de ouders. Dat doen we door hen een warme 

welkom te geven. Dit gebeurt informeel (met een tasje koffie op 1 september), met het open deurtje (ouders mogen een 

kijkje nemen in de kleuterklassen), op de info-avond. Ook voor de overgang 3e kleuterklas – 1e leerjaar en voor overgang 

van 6e leerjaar naar 1e middelbaar worden info-avonden georganiseerd. Daarnaast zijn ouders eind augustus welkom om 

in de klas van hun kind te komen kijken. Het leerkrachtenteam zorgt ook voor een info-avond bij het begin van elk 

schooljaar. 

In gesprek gaan met de ouders doen we tweemaal per jaar. Op deze contacten worden enerzijds de vorderingen 

besproken met aandacht voor resultaten en inzet, daarnaast wordt ook uitgebreid tijd genomen voor het bespreken van 

de leefhouding van de kinderen.  

Ook wanneer de nood er is bij ouders, kinderen of leerkrachten, kan een gesprek met de ouders georganiseerd worden. 

We gaan voor een open communicatie tussen de verschillende betrokkenen.  

We willen een laagdrempelige school zijn waarbij de ouders in de eerste plaats de weg vinden naar de leerkracht 

wanneer ze daar nood aan hebben. In een latere fase kunnen de ouders de weg vinden naar omkaderend personeel, 

zorgcoördinator, directie. Samen gaan we op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. 

Onze leerkrachten beschikken over een mailadres van de school. Ze zijn hierop bereikbaar.  

 

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

IVzv2 Op een efficiënte manier informatie een leerervaringen opnemen, verwerken,  
weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en  
in complexere situaties 
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Bindkracht 

We laten ons als school omringen door verscheidene mensen die elk hun eigen expertise hebben. We streven daarbij naar 

een goede verstandhouding tussen alle betrokkenen, waar gevoelens en meningen geuit, begrepen en besproken kunnen 

worden. Onze school is een sterke gemeenschap waar we elke partner naar waarde schatten en steeds in overleg zoeken 

naar optimalisering van de organisatie. We voeren een participatief beleid, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid 

neemt. Samen staan we sterk! 

Onze partners: 

- onze kinderen zien we als belangrijke partners bij het ‘school maken’. Bij de kindgesprekken krijgt de leerkracht nog  

  meer zicht op het totaalbeeld van elk kind. Ook bij onze leerlingenraad ‘Palaveruurtje’, krijgen onze leerlingen inbreng   

  en luisteren we naar hun ideeën. 

- het personeel wordt actief betrokken in het beleid door overleg zorg, beleidsteam, eilandraden (suboverleg met  

  vertegenwoordigers per leeftijdsgroep) en personeelsvergaderingen. 

- lokale verankering is er in het LAC (Lokaal Advies Comité). Hierin zetelen vertegenwoordigers uit de raad van bestuur,  

  schoolraad en verschillende werkgroepen. Directie, ouders, personeel bespreken voorstellen over wijziging in  

  organisatie, investeringen en werking van de verschillende werkgroepen. Elementen vanuit en voorstellen aan de raad  

  van bestuur krijgen hier een plaats. Transparantie is een sleutelwoord.  

- werkgroepen vormen de basis voor het LAC. Elke werkgroep bestaat uit een verantwoordelijke van het LAC, een  

  afvaardiging van leerkrachten / personeel en ouders. De werkgroepen vormen een belangrijke schakel voor de  

  leefbaarheid van onze school en voorzien ons van: 

 1. Noodzakelijke financiële middelen (bv. Mosselfeesten, verkoopacties) 

 2. Veilige en hedendaagse schoolomgeving (bv. onderhoud, ICT); 

 3. Fijne schoolsfeer (festiviteiten allerhande). 

- via een officiële ouder- en / of schoolraad betrekken we de ouders bij het samen school maken. 

- onze school kan rekenen op de hulp van allerlei vrijwilligers die op uiteenlopende manieren worden ingezet. Dit wordt  

  erg gewaardeerd! 

 

SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang  
ten goede komen in diverse situaties en contexten 
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Superkracht / leer-kracht 

Alle kinderen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkelings- en leerproces. Dat is onze grootste betrachting. Een 

doeltreffende, didactische aanpak van het hele team moet de gewenste resultaten beogen.  

1. Kinderen zullen betekenisvol leren, de inhouden sluiten aan bij hun leefwereld; 

2. probleemoplossend denken en zelfstandigheid worden gestimuleerd; 

3. op zoek gaan naar gezonde, haalbare leerambities voor elk kind; 

4. verschillende werkvormen en technieken worden toegepast; 

5. rekening houden met specifieke talenten van de individuele kinderen; 

6. alle vormingsaspecten doordringen elkaar; 

7. een open, ontmoetende, begeleidende leerkrachtenstijl wordt gehanteerd; 

8. streven naar horizontale en verticale samenhang in het onderwijsaanbod. We baseren ons op het nieuwe leerplan ZILL  

    (Zin in Leren, Zin in Leven). 

 

De leerkrachten creëren een stimulerend opvoedingsklimaat, waarbij de leerkracht de gids is: 

Binnen het leerkrachtenteam wordt elke leerkracht erkend in zijn talenten. Deze worden binnen het team optimaal 

ingezet. 

MUgr3 Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten)  
en die tonen 

 

Draagkracht 

Soms vraagt naar school komen veel voor een kind. Door verschillende factoren kan het zijn dat de last te zwaar wordt 

om dragen. Het is voor de school niet altijd mogelijk het rugzakje van de kinderen leeg te maken. Wat we wél kunnen 

doen is de vleugels van het kind versterken zodat die niet enkel het gewicht van de rugzak kan dragen, maar ook felle 

regenbuien en windstoten kan trotseren.  

Soms kan het nog gebeuren dat deze maatregelen niet volstaan. Ouders en leerkrachten gaan hierover dan in overleg. 

Ook CLB kan hierbij betrokken worden. In overleg herbekijken we de schoolloopbaan van het kind om zo te vinden wat 

het kind nodig heeft om op onze school te kunnen meedraaien. We gaan na of de draagkracht bewaakt wordt, aan de 

hand van volgende open vragen: 

- hoe gaat het met de draagkracht van het kind? Is hij / zij nog gelukkig op school? Kan hij / zij deze last nog dragen?  

  Wat heeft het kind nodig om de draagkracht te vergroten?... 

- hoe gaat het met de draagkracht van de leerkracht? 

* met betrekking tot functioneren van de leerling: Kan de leerkracht voldoende inspelen op de noden van het  

  kind? Kan hij / zij voldoende ondersteuning bieden zonder de andere kinderen in de klas uit het oog te  

  verliezen? 

* Met betrekking tot functioneren van de leerkracht zelf: Hoe ervaart de leerkracht een moeilijke situatie? Kan  

  de leerkracht voldoende loslaten? Wordt hij / zij voldoende omkaderd? Is er voldoende kans om de leerkracht  

  te laten ventileren? Kent hij / zij de ‘vluchtroute’ wanneer het teveel wordt? Op welke personen kan de  

  leerkracht terugvallen? Welke ondersteuning kan geboden worden?... 
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- hoe gaat het met de draagkracht van de klasgenoten? Worden zij niet teveel afgeleid door de zorg om dit kind? Kunnen  

  zij nog voldoende onderwezen en ondersteund worden?... 

 

CLB, ondersteuningsnetwerk en andere externe partners spelen een ondersteunende rol binnen de grote waaier van ons 

onderwijs. Ze zijn partners waarop we als school steeds kunnen terugvallen. 

School, dat maak je samen. Elk kind, elke leerkracht, elke ouder moet op onze school het gevoel hebben: ‘Ik sta er niet 

alleen voor’. 

RKve2 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door de andere. 

IVgv3 Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen gezondheid en veiligheid,  
en die van anderen te bewaken 

 

Innovatiekracht 

Als school borgen we wat kwaliteitsvol is. We willen echter niet blijven vasthouden aan ‘het onderwijs van toen’, maar 

in kleine stappen groeien naar vernieuwing. 

In De Tuimeling wordt op regelmatige basis gewerkt met twee leeftijdsgroepen. Dit zorgt ervoor dat kinderen van 

instapklas en 1e kleuterklas een heterogene groep vormen bij de ‘jongste kleuters’. De ‘oudste kleuters’ zijn kinderen 

van 2e – 3e kleuterklas. Ook zij kunnen dan kiezen in welke klas ze spelen en aangeboden activiteiten volgen. 

In De Hinxelaar werken we momenteel met een klasverdeling per leeftijd, waarbij kleuterleid(st)ers gericht inspelen op 

de verschillen tussen kleuters van hun leeftijdsgroep. De kinderen starten in de instapklas. We streven naar een beperkt 

aantal kleuters in instapklas en 1e kleuterklas. 

Daarnaast worden de leeftijdsgroepen op regelmatige tijdtippen doorbroken. Dan kunnen de kleuters klasdoorbrekend 

spelen en zijn de leerkrachten van beide klassen verantwoordelijk om al deze kleuters samen te begeleiden.  

Ook in de lagere school wordt momenteel gewerkt met een jaarklassensysteem. Door aangepaste variatie in werkvormen 

en handelend werken (actief meedoen) trachten we de betrokkenheid van de kinderen te verhogen. Elke graad heeft een 

zorgleerkracht die een ondersteunende functie heeft en door middel van co-teaching de kinderen mee opvolgt in hun 

krachtige leeromgeving.  

Aan de hand van een doorschuifsysteem of bij co-teaching-projecten wordt klasdoorbrekend gewerkt, wanneer de 

inhouden zich daartoe lenen. Als school experimenteren we hier graag mee om zo onze weg te kunnen vinden binnen 

deze innovatieve werkvorm.  

In de lagere school wordt gewerkt met planborden en een meersporenbeleid.  

Bij de planborden weten de kinderen wat van hen verwacht wordt, maar staan ze voor de uitdaging zelfstandig deze 

taken in te plannen in hun lessenrooster. Leerkracht en zorgleerkracht gaan hierbij coachend aan de slag, of werken als 

co-teachers. Deze aanpak kan zowel klassikaal als klasoverschrijdend.  

Tijdens de lessen waar gewerkt wordt met meersporenbeleid (voornamelijk bij wiskunde, in mindere mate bij spelling 

en taal), nemen de kinderen hun leerproces zelf in handen. Ze bepalen zelf of ze nood hebben aan veel begeleiding bij 

de oefeningen (gele spoor), aan gedeeltelijke ondersteuning, gedeeltelijk zelfstandig werk (groene spoor) of ze uitdaging 

kunnen gebruiken en voornamelijk zelfstandig aan het werk gaan (blauwe spoor). Daarnaast volgen sommige kinderen 
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het witte spoor, waarbij ze een aangepast traject krijgen. Dit kan uitbreidingsleerstof zijn (wanneer kinderen de 

eindtermen voor hun leeftijd reeds bereikten) of remediëringsleerstof (wanneer kinderen extra oefeningen nodig hebben 

bij bepaalde doelen van voorgaande leerjaren).  

In de derde graad wordt het planbord in ‘flex-uren’ gegoten. De kinderen hebben dan de vrijheid om te kiezen welke 

lessen ze opnieuw willen volgen, voor welke lessen ze extra inoefening nodig hebben, welke lessen eerder uitdaging en 

verrijking vragen, enzovoort. Hierbij kan ook klasdoorbrekend gewerkt worden. 

Nieuwbouw- en verbouwprojecten infrastructuur werden flexibel aangepakt zodat ze kunnen inspelen ik op het 

pedagogisch project. 

Ons meersporenbeleid in beeldspraak…. 

Stel u voor… 

Dat alle kinderen, juffen, meesters, zorgleerkrachten, directie, ouders, … van onze school samen een reisje maken naar 

het ZILL-ertal… Ze komen allemaal samen in het dal. Voor hen strekt zich een groot gebergte uit. Een kabelbaan gaat 

tot helemaal op de top van de berg. Een mooi zicht zal je van daarboven zeker hebben! Dat uitzicht wil iedereen gezien 

hebben! Maar… daar moeten ze wel iets voor doen. 

Verschillende wandelpaden vertrekken vanuit het dal naar de top van de berg, het eindstation van de kabelbaan. De 

kinderen bepalen zelf, in overleg met hun leerkrachten, welk pad ze zullen bewandelen. Daarbij zijn verschillende 

mogelijkheden: 

De kinderen kunnen kiezen voor het witte pad versie 1.0. Het pad brengt hen langs een mooie asfaltbaan naar boven. Er 

zijn geen obstakels, geen losse steentjes, geen putten of plassen. De kinderen krijgen wandelstokken mee om af en toe 

op te leunen. Er loopt voortdurend een zorgleerkracht met hen mee om hen de weg te wijzen. Langs de kant van de weg 

staan sympathisanten hen toe te juichen. Er is ook een bezemwagen. Wanneer het echt te zwaar wordt voor de 

kinderen, kunnen ze een stukje meerijden tot ze uitgerust zijn. Hun weg loopt tot aan het middenstation. Van daaruit 

kunnen ze met de kabelbaan tot op de top van de berg nemen. Soms duurt de route iets langer dan bij de andere 

kinderen, maar dat is niet erg. Langzaam, maar zeker… maar zeker langzaam. Elk op zijn eigen tempo is hier de 

boodschap. 

De kinderen kunnen ook kiezen voor het gele pad. Dit pad is heel gevarieerd. Het is een mooie weg, doorheen de 

bossen, langs een betonnen weg, een bergmeer links of rechts om even uit te rusten, hier en daar een iets uitdagender 

stukje, soms eens een rotsblok op de weg. Maar dat is niet erg. Want er is ook materiaal voorhanden. Een schop om de 

stenen weg te halen, extra bevoorrading onderweg, veel aanmoedigingen langsheen het pad, een touw om stukken 

samen te kunnen stappen, … De kinderen moeten niet alleen wandelen, er is steeds iemand bij hen om de weg te wijzen 

en te helpen waar het moeilijk gaat. De kinderen doen het samen, als één team.  

Kinderen kunnen ook kiezen voor het groene pad. Dit loopt bijna helemaal gelijk met het gele pad, maar dit keer zijn er 

geen hulpmiddelen. Geen schop, geen bevoorrading, geen touw. De kinderen zijn aangewezen op zichzelf al worden ook 

zij toegejuicht van aan de zijlijn. Komen ze in de problemen, dan kunnen ze toch nog hulp inroepen.  

Er is ook nog het blauwe pad. Het is een uitdagend pad. Bij aanvang loopt het pad nog gelijk met het groene en gele 

pad. Maar na een poosje wijkt het af van wat onze kinderen gewend zijn. Het wordt een bochtig pad met losse stenen 

en steile hellingen. Het wordt een spannende tocht, want de kinderen gaan helemaal alleen op pad. Wat een avontuur! 

Tot slot is er nog het witte pad versie 2.0. De kinderen die hiervoor kiezen zijn de extreem gevorderde stappers. Ze zijn 

zo gewend te wandelen in de bergen, dat hulp niet nodig is. Daarnaast kiezen ze ook de meest avontuurlijke en 

gevaarlijkste route. Ze zijn in de weer met klimtouwen en stijgijzers. Ze trotseren sneeuw- en ijsplekken, ontwijken 
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overhangende rotsen en omgevallen bomen. En dat doen ze helemaal alleen! Aan de zijlijn staan enkel motivators die 

hen blijven aanmoedigen. 

Soms is het nog moeilijk om te kiezen welke route ze zullen nemen. Maar dan zijn er de juffen, meesters en 

zorgleerkrachten om daarbij te helpen. Soms gebeurt het dat een kind niet op het goede spoor zit. De route is 

misschien wat te moeilijk, er is misschien extra hulp nodig. Of net omgekeerd: het mag allemaal wel wat uitdagender 

zijn. Ook dat is geen probleem! Want tussen de paden zijn verbindingen en de kinderen kunnen zonder probleem 

wisselen van route! 

De beloning is de top van de berg: een prachtig uitzicht op een mooie toekomst! 

De digitalisering neemt reuzesprongen. We blijven niet achter! Tijdens de Corona-lockdown werkten we met Google 

Classroom, een online leerplatform waar onze leerkrachten hun instructiefilmpjes en taken op deelden. Daarnaast is op 

Classroom ook ruimte voor communicatie tussen leerkrachten en kinderen. Omwille van de gebruiksvriendelijkheid en 

omdat de kinderen hier goed mee kunnen werken, kozen we ervoor Google Classroom warm te blijven houden. De 

kinderen krijgen geregeld de kans om te werken op Google Classroom of kunnen daar informatie gaan halen. 

Algemeen leren we kinderen wijs en bekwaam om te gaan met multimedia. Ook tijdens de lessen wordt media creatief 

en doelgericht ingezet, zowel in de klas als tijdens de ICT-lessen. 

Om deze vernieuwingen te ondersteunen, volgen leerkrachten bijscholingen. Deze inspireren de leerkrachten en 

versterken de krachtige leeromgeving. 

IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 

IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes  
en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen 

IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en  
waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren 

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 

 

Zorgkracht 

We willen in onze school een stevig zorgbeleid voeren. 

We staan open voor alle kinderen: zonder of met kleine of grote specifieke noden, met of zonder ‘rugzakje’. 

We willen hen optimale ontwikkelings- en leerkansen bieden, hen zelfredzaam maken volgens hun eigen kunnen en eigen 

mogelijkheden. 

Als school dienen we ook rekening te houden met de thuis’cultuur’ en het thuis’klimaat’. 

We willen maximale zorg bieden en bewaken hierbij ieders draagkracht. 

Ook investeren we in professionalisering van alle leerkrachten.  

Durven en willen vernieuwen is noodzakelijk voor ons zorgbeleid. 

De basisvoorwaarde om tot leren te komen is dat kinderen ‘zich goed voelen’. 

Door te vertrekken vanuit de talenten van kinderen, verhogen we hun betrokkenheid.  
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Bij langdurige conflicten of pestproblematiek, schiet het zorgteam in actie. 

We beogen de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid. 

Ons zorgbeleid is gebaseerd op het zorgcontinuüm.     

 

                    
Fase 0 = basiszorg 

De maximale basiszorg gebeurt in de eerste plaats door de klasleerkracht.  

Differentiatie, handelend werken en aanbieden van variaties in werkvormen dragen daartoe bij. Kijken naar kinderen en 

hun achtergrond, inspelen op hun noden, stimuleren van mogelijkheden en - indien nodig - redelijke aanpassingen doen, 

vinden wij belangrijk. 

Het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van het kind worden door regelmatige screenings in kaart 

gebracht. 

Rapporteren naar kinderen en ouders gebeurt in de lagere school geregeld over muzische-, cognitieve-, leef- en 

leerhoudingsaspecten. We evalueren breed, niet alleen kennis maar ook vaardigheden en attitudes. 

Fase 1 = verhoogde zorg 

Zorgleerkrachten ondersteunen leerkrachten door leertips aan te reiken. 

Met kinderen werken ze voornamelijk preventief en ook remediërend bij de aanpak van moeilijke leerinhouden. 

Zorgleerkrachten ondersteunen in overleg met leerkrachten en ouders de zoektocht naar de beste onderwijsloopbaan. 

Fase 2 = uitbreiding van zorg 

Actief helpen en opvolgen van kinderen, leerkrachten en ouders kan via ondersteuning binnen of buiten de school met: 

CLB, Ondersteuningsnetwerk, Reva, logopedisten, thuisbegeleiding, … 

Wij stellen overal en altijd een open en duidelijke communicatie als prioritair aandachtspunt met alle betrokkenen. 

 

Fase 3: Overstap op maat 

Als de onderwijsbehoeften op school maximaal ingezet zijn en deze onvoldoende bijdragen tot verdere 

ontwikkelingskansen, kan een overstap naar Buitengewoon Onderwijs gemaakt worden. 

Dit gebeurt steeds in overleg en samenwerking met de ouders, het zorgteam, het CLB, het ondersteuningsnetwerk  en 

andere externen. 
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Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier. Wij laten ze allemaal stralen! 

IVds3 Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en  
respectvol omgaan met en zorgen voor de kwetsbare ander 

IKvk4 Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken  
naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan 

 

Veerkracht 

We vinden het belangrijk om het sociaal-emotioneel aspect te erkennen als een volwaardige pijler bij de opvoeding van 

onze kinderen. Met de tien dieren uit de Axenroos bieden wij al onze kinderen (van 1e kleuterklas t.e.m. zesde leerjaar) 

een taal om gevoelens en relaties beter te begrijpen en te bespreken. Wanneer kinderen gedragingen van anderen en 

van zichzelf herkennen, kunnen ze ook gepaster reageren, conflicten vermijden of zelfs oplossen. 

Pauw en wasbeer leren ons hoe we waardering geven en ontvangen.  

Leeuw en kameel leren ons om leiderschap te tonen maar ook hoe we een 

goede volger kunnen zijn. 

Schildpad en uil leren ons dat elk kind de kans moet krijgen om zijn 

gevoelens te uiten (angst, verdriet, boosheid) maar ook om geheimen te 

bewaren en eens alleen te zijn.  

Poes en bever leren ons te zorgen voor elkaar en daarvan ook te genieten. 

Steenbok en havik leren ons onze grenzen bewaken, opkomen voor onszelf en 

anderen, maar ook om met een kritische blik naar de wereld rondom ons te 

kijken.  

Als school werken we graag aan volgende actiepunten: 

- preventief inzetten op een positief klasklimaat 

- kinderen zelf leren conflicten oplossen vanuit een positieve benadering 

- het kind staat centraal, niet op zichzelf. Hij / zij kan zich goed voelen in een veilig, geborgen, liefdevol schoolklimaat. 

- de kinderen leren opkomen voor zichzelf en leren fijne, zelfstandige mensen worden die de juiste, weloverwogen  

  keuzes maken. 

- geluksvogels: een weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die hier nood aan hebben. 

 

Op de speelplaats werken we met High Five-regels: het zijn basisregels waarvan we verwachten dat onze leerlingen deze 

opvolgen. Wanneer leerlingen deze regels toch overtreden, zijn dit de stappen die gezet worden: 
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We werken zoveel mogelijk preventief aan de sociale vaardigheden bij onze leerlingen. 

Toch gebeurt het soms dat dit niet volstaat. In deze uitzonderlijke gevallen kan overgegaan worden tot een 

tuchtprocedure.  

Onze school heeft een sterk uitgewerkte visie rond pesten. Deze visie, in een notendop: 

 

 

RKvm2 Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen  
en een nieuw begin maken. 
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SErv1 Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich daarover uitdrukken 

SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang  
ten goede komen in diverse situaties en contexten 

IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 

IKvk5 Grensoverschrijdend gedrag herkennen en er weerbaar mee omgaan 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid  
en die van anderen 

 

Tot slot… 

… geloven wij erin dat deze 10 krachten knappe troeven zijn waarmee we ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen zich 

‘thuis’ voelen op school. We werken met ons ganse team, met ieders talenten en verscheidenheid samen, we vullen 

elkaar aan, ieder op zijn eigen manier, maar wel met hetzelfde doel voor ogen: ervoor zorgen dat elk kind zich in de 

optimale omstandigheden harmonisch mag ontplooien tot de beste versie van zichzelf. 

 

Want bij ons mag je zijn wie je bent! 
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2. Ons pedagogisch project 

Onze school staat open voor iedereen die zich aansluit bij onze visie. 

Wij zijn de christelijk geïnspireerde basisschool van onze parochie:  

• waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf 

• waar iedereen zich goed kan voelen in een veilig, geborgen en liefdevol schoolklimaat 

• waar christelijke waarden zoals respect, verbondenheid, solidariteit en verantwoordelijkheid doorleefd worden 

• elk kind is welkom ongeacht levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 

 

Wij willen opvoedend onderwijs bieden : 

• waar kinderen leren opkomen voor zichzelf en fijne zelfstandige mensen worden die de juiste keuzes maken 

• waar kinderen leren respectvol om te gaan met anderen en hun omgeving. Wij dulden geen vorm van 

discriminatie, noch van leerlingen, noch van personeel, noch van ouders. Voor ons is iedereen gelijkwaardig en 

wij behandelen iedereen ook gelijkwaardig. 

• waar we een duidelijke structuur bieden die een houvast wil geven in deze chaotische wereld 

• waar we streven naar een goede verstandhouding tussen alle betrokkenen en dus gevoelens en meningen geuit, 

begrepen en besproken kunnen worden 

• waar we rekening houden dat elk kind uniek is en kan ontwikkelen volgens eigen talenten en persoonlijkheid  

• waar ruimte is voor groei en creativiteit van leerlingen en leerkrachten. 

 

We beogen een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid.  

In de kleuterschool worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd. 

In de lagere school is het verwerven van de basiskennis het minimale doel. 

De leerkracht is de gids en houdt rekening met specifieke talenten van individuele leerlingen.  

Alle vormingsaspecten doordringen elkaar.  

We streven naar een horizontale & verticale samenhang van het onderwijsaanbod: wij baseren ons hiervoor op het nieuw 

leerplan ZILL (Zin Leren Zin in Leven) 

1. Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit de engagementsverklaring van het Katholiek Basisonderwijs: 

samenwerken aan een katholieke dialoogschool. 

2. Socio-emotionele ontwikkeling 

3. Wiskundig denken 

4. Talen  

5. Oriëntatie op de wereld 

6. Muzische vorming & mediale ontwikkeling 

7. Motorische & zintuigelijke ontwikkeling 

 

Daartoe creëren wij een stimulerend opvoedingsklimaat. Kinderen zullen betekenisvol leren, inhouden sluiten aan bij 

hun leefwereld. Probleemoplossend denken en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Op zoek gaan naar gezonde en 

haalbare leerambities voor elke leerling is een uitdaging. Fouten maken mag, een positief zelfbeeld is belangrijk. 

Kinderen moeten geloven in hun groeimogelijkheden. 
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Een doeltreffende didactische aanpak van het team moet de gewenste resultaten beogen. Verschillende werkvormen en 

technieken worden toegepast. Een open, ontmoetende en begeleidende leerkrachtenstijl wordt gehanteerd. 

Er is kans tot interactie tussen leerlingen onderling en leerling/leerkracht. Er wordt gereflecteerd op eigen leren. Het 

team professionaliseert zich permanent om vernieuwingen succesvol te maken. 

Zo veel mogelijk kinderen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkelings- & leertraject is onze grootste zorg. De 

maximale basiszorg gebeurt door de klasleerkracht. Kijken naar kinderen en hun achtergrond, inspelen op hun noden, 

stimuleren van mogelijkheden en –  indien nodig – redelijke aanpassingen doen vinden wij belangrijk. Zorgleerkrachten, 

zorgcoördinatoren en CLB ondersteunen hierbij. In overleg met kinderen en ouders zoeken we naar het beste traject 

tijdens de onderwijsloopbaan. 

Onze school is een sterke gemeenschap waar we elke partner naar waarde schatten en steeds in overleg zoeken naar 

optimalisering van de organisatie. 

We voeren een participatief beleid.  

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op.   

Samen staan we sterk! 

 

 

 

3. Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

Onze schoolvisie en ons pedagogisch project kaderen in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze 

school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we 

belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen 

betekenen. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je 

zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt 

aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het 

project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner 

van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.  

 

Terug naar overzicht 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69rbc05fVAhWNZ1AKHW9JBVoQjRwIBw&url=https://miesvanvalburg.wordpress.com/2013/11/28/samen-sterk/&psig=AFQjCNEb8-HFzI9SJl6TK57Ou64LBIZ2QQ&ust=1500632956541115
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
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4. Algemene informatie over de school 

4.1 Hoe organiseren wij onze school? 

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur.  

Ons schoolbestuur is:  

KITOS vzw 

Tervuursesteenweg 2 – 2800 Mechelen 

Ondernemingsnummer: BE 0478.043.516 

e-mailadres: info@kitosscholen.be 

website: www.kitosscholen.be 

RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te Mechelen, Vredegerecht 

 

Onze school: 

Sint-Jorisschool 

Mechelsesteenweg 226 – 2830 Blaasveld  

Telefoon: 03/886.57.09 

e-mailadres: info@sintjorisblaasveld.be 

website: www.sintjorisblaasveld.be 

 

Contactpersonen:   

De dagelijkse leiding van de school wordt gedeeltelijk gedragen door: 

Mevrouw Sandra Maes - lagere school 1ste tot 6de leerjaar (na schooltijd: O470/70.28.93) 

Mevrouw Goeleke Keulemans - kleuterscholen (na schooltijd: O485/46.68.28) 

 

 

Afdelingen: 

Lagere school (2de tot 6de leerjaar) 

Adres: Mechelsesteenweg 226 te 2830 Blaasveld – tel. 03/886.57.09 

 

Hinxelaar (kleuterschool & 1ste leerjaar 

Adres: Hinxelaar 2/4 te Blaasveld – tel. 03/886.15.22 

 

Tuimeling (kleuterschool) 
Adres: Jan Willemstraat 12 te Blaasveld – tel. 03/886.23.23 

 

Voor- en naschoolse opvang: 

 
 

mailto:info@kitosscholen.be
http://www.kitosscholen.be/
mailto:info@sintjorisblaasveld.be
http://www.sintjorisblaasveld.be/
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Mechelsesteenweg: 03/886.57.09 

Hinxelaar: 03/886.15.22 

Tuimeling: 03/886.23.23 
Woensdagnamiddag opvang: via gemeentelijke opvangdienst ’t Appelboompje (op site: De Schalk) 

 

De schooluren: 

8.30u: : aanvang lessen 
12.10: einde voormiddag 
13.20u: aanvang lessen namiddag 
15.05: einde lessen klassen lagere school op Mechelsesteenweg 
15.15u:  einde lessen 1ste leerjaar en kleuters 

 

 

Personeel Sint-Jorisschool:  

zie op onze schoolwebiste: www.sintjorisblaasveld.be - onze school – wie is wie? 

 

Praktische informatie over de school: 

1. ORGANISATIE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

Wij vragen uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten. 

‘s Morgens 

Vanaf 8 uur is er in elke vestiging van onze school kosteloze opvang.  

Wie vroeger is, kan vanaf 7 uur terecht in de vooropvang van de vestiging (lagere school, kleuterschool Tuimeling of 

kleuterschool Hinxelaar.  

‘s Avonds  

In elke vestiging is er kosteloze opvang tot 15u45. Daarna organiseren wij betalende nabewaking tot 18 uur. 

De naschoolse opvang voor kleuters Hinxelaar en 1e leerjaar gaat door op Hinxelaar 4. 

Leerlingen van de lagere school blijven tot 15u45 op de Mechelsesteenweg en worden dan onder begeleiding 

overgebracht naar opvang Hinxelaar 4 (tot max. 18u) 

 

Kleuters van de Tuimeling kunnen in hun eigen vestiging in de opvang blijven tot 18u. 

Woensdagmiddag 

De school voorziet betalende opvang van 12u30 tot 13u in kleuterschool Hinxelaar en Tuimeling.  

Leerlingen van de lagere school worden na schooltijd onder begeleiding naar Hinxelaar gebracht.   

Woensdagnamiddag en vakantiedagen 

De opvang gebeurt via de buitenschoolse opvangdienst van de gemeente Willebroek ’t Appelboompje, Boomsesteenweg 

67, 2830 Willebroek. - telefoonnummer: 03/886 35 59 of 0499/93 97 78 

Vooraf inschrijven is nodig.  

http://www.sintjorisblaasveld.be/
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Dit kan via de webshop van de gemeente Willebroek http://webshop.willebroek.be.  

De reservatie kan ook via de computer in de bibliotheek. Kinderen dienen immers klaar te staan wanneer het busje hen 

komt ophalen op de vestigingen Hinxelaar en Tuimeling  

Opgelet: het busje van ’t Appelboompje neemt geen kinderen mee die niet vooraf werden ingeschreven.  

Zorg er dus voor dat dit ruim vooraf in orde is gebracht. 

Algemeen 

Een schriftelijke melding aan de kleuterleidsters is noodzakelijk wanneer je kind naar de opvang gaat. Voor de lagere 

school is dit niet nodig. 

Neem je kind nooit mee zonder dit te melden aan de toezichter. Zo wordt een goed overzicht bewaakt. 

De toezichter geeft geen kinderen mee op weg van lagere school naar Hinxelaar 4.  

Zijn er problemen onderweg? Ben je door omstandigheden te laat om je kind af te halen? Is er een misverstand in de 

gemaakte afspraken, neem dan altijd telefonisch contact op met de school om dit te melden: 

Vestiging Hinxelaar: 03/886.15.22 – 0479 48 63 34 (toezichter Els Neels)  

Vestiging Tuimeling: 03/886.23.23 
Directie kleuterschool: 0485/46 68 28 
Directie lagere school tot 17.00u: daarna daarna 0470 70 28 93  
 

In noodgevallen contacteer je zelf bij voorkeur een vertrouwd persoon die je kind kan oppikken.  

Indien dit regelmatig gebeurt is het handig de gegevens van de “contactpersoon noodopvang” ook door te geven aan de 

toezichter. De toezichter kan dan, indien nodig, zelf contact opnemen met de door u aangeduide persoon. De school laat 

kinderen nooit aan hun lot over. 

Bijdrageregeling: 

vanaf 8 uur en tot 15u45: gratis 

op woensdag vanaf 8.00u tot 12.30u: gratis 

opvang VOOR 8u en na 15.45u: € 0,75 per begonnen kwartier 

opvang woensdagmiddag van 12.30u tot 13.00u: € 0,75 per begonnen kwartier 

sociaal tarief: vanaf 3de kind van één gezin op onze school: gratis 

 

De registratie en verwerking van de opvangbeurten gebeurt via een scanner: 

- ’s Ochtends scant de toezichter wanneer je kind op school aankomt (tussen 7u en 8u) 

- ‘s Middags wordt 1 beurt gescand indien je kind blijft ineten op school 

- ’s Avonds (en op woensdagmiddag) scant de toezichter wanneer je kind de school verlaat 

 

Belangrijk: meld je ALTIJD bij de toezichter wanneer je je kind afhaalt. Indien dit niet gebeurt, wordt de opvang 

automatisch tot 18u (13u op woensdag) aangerekend. 

Betaling opvangkosten  

5x per jaar gebeurt de verrekening via de schoolrekening.  

Indien de rekeningen niet tijdig betaald worden, kan na 2 schriftelijke aanmaningen het kind de toegang tot de opvang 

ontzegd worden. 

Boetetarief 

De naschoolse opvang is open tot 18 uur stipt en woensdag tot maximum 13 uur.  

Misbruik van de openingsuren is niet toegestaan - gelieve de openingsuren te respecteren. Bij regelmatig te laat komen 

http://webshop.willebroek.be/
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zal u erover aangesproken worden. Wanneer je je kind te laat afhaalt in de avondopvang (na 18u) of woensdag (na 13u) 

rekenen we de extra opvangbeurten aan. 

Indien een kind zonder voorafgaande verwittiging of herhaaldelijk na 18 uur of woensdag na 13 uur wordt opgehaald, 

rekenen we een bijkomende forfaitaire vergoeding van €7,50 aan per afhaalpunt. Dit boetetarief vereffenen we via de 

schoolrekening en komt ten goede aan de toezichter. 

Bijzondere omstandigheden 

Zieke kinderen mogen niet in de opvang. Bij plotse ziekte of een ongeval verwittigen we de ouders onmiddellijk. Bij een 

ongeval en indien we de ouders niet kunnen contacteren, brengen we het kind voor de eerste zorgen naar de 

dichtstbijzijnde spoedafdeling.  

De kinderopvang vertrouwt de kinderen toe aan wie het hoederecht of het bezoekrecht heeft of aan de hem/haar 

aangeduide persoon. De ouders verwittigen de kinderopvang vooraf wanneer derden hun kinderen komen afhalen. 

Indien een kind niet wordt afgehaald en er niemand bereikbaar is, schakelt de school de politie in. 

Leerlingen mogen de opvang alleen verlaten enkel indien de ouders hiertoe schriftelijk hun toestemming hebben 

verleend. 

Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of regels niet respecteert, bespreken we dit met de ouders. Indien het kind 

verder dit gedrag blijft vertonen, kan de school het kind de toegang tot de opvang weigeren 

Beroepsgeheim 

De school en de personen die de opvang verzorgen zijn gebonden door het beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie 

wordt niet openbaar gemaakt. 

 

2. HUISWERKKLAS 

Wij bieden de leerlingen vanaf het tweede leerjaar de mogelijkheid om tijdens de naschoolse opvang huiswerk te 

maken. Tussen 16u15 en 16u45 kunnen alle leerlingen dit uit eigen beweging doen. 

Als de organisatie het toelaat, organiseren we eveneens een huiswerkklas voor leerlingen die moeilijk op weg raken met 

hun huiswerk en/of op vraag van de klastitularis wanneer een leerling extra ondersteuning kan gebruiken. 

De huiswerkklas wordt opgestart in de 2e helft van september. 

De huiswerkklas is mogelijk na overleg met zorgleerkrachten na schooltijd en duurt 30 minuten. Wie deelneemt aan de 

huiswerkklas doet dat twee dagen voor de duur van een volledig trimester. Tijdens de huiswerkklas worden de 

kinderen niet opgehaald! Deelname aan deze huiswerkklas is gratis. 

Na de huiswerkklas worden de kinderen: 

• ofwel afgehaald;  

• ofwel blijven ze verder in de nabewaking;  

• ofwel overgezet indien ze zelfstandig naar huis mogen. 
 

Uiteraard verwachten we van ouders dat ze thuis informeren naar de gemaakte huistaken, gelezen teksten of geleerde 

lessen. 

 



 

 

 

 21 

3. ’s MIDDAGS en TUSSENDOOR 

Het middageten gebeurt onder toezicht van de klasleerkracht of een toezichter in de klas of in de refter.  

Leerlingen van het 6de leerjaar eten buiten indien het weer dit toelaat. 

Kleuters eten samen per leeftijdsgroep/leerjaar in dezelfde tijdsblokken. 

We vragen de leerlingen te zwijgen tijdens het eten.  

Voor de middagpauze rekent de school een remgeld aan voor personeels-, verwarmings- en onderhoudskosten. De 

verrekening gebeurt via de schoolrekening. Het bedrag dat aangerekend wordt per middagbeurt, vindt u bij het 

onderdeel “Schoolkosten”. 

We streven naar en kiezen voor herbruikbare verpakkingen, voorzien van NAAM en KLAS: 

- een brooddoos 

- een drinkbus of beker (GEEN BRIK, BLIK of PLASTIC FLESJE!) 

 

Kinderen nemen alle lege verpakkingen terug mee naar huis.  

Woensdag = vaste fruitdag - kinderen brengen die dag zeker fruit mee!  

We hechten belang aan gezonde voeding en drank: 

 Een stevig lunckpakket; 

 Een stukje fruit in de voomiddag 

 Een droge koek (liefst zonder chocolade) en/of fruit in de namiddag 

 Water (geen zoete drank) 

 

4. VERKEER VAN EN NAAR SCHOOL 

Bespreek met je kind duidelijk de kortste en veiligste weg naar school.  

Vul bij de start van het schooljaar samen het formulier ‘Reisweg’ in (lagere school). 

Brengen van de kinderen: 

We verwachten iedereen tijdig op de speelplaats, ook de kleuters. 

Maak het afscheid kort, bij voorkeur aan de schoolpoort. 

Verlaat als ouder steeds zo snel mogelijk de speelplaats. Het maakt het toezicht overzichtelijk. 

De kinderen blijven op de speelplaats en lopen niet meer buiten de schoolpoort. 

Telaatkomers storen de goede werking. De lessen starten stipt met een sfeervol moment dat erg betekenisvol is  voor de 

rest van de dag. Daarom vragen wij iedereen 5 minuten voor het belsignaal aanwezig te zijn. 

Het is dan ook erg storend indien je kind te laat komt. 

 

De deuren sluiten in de kleuterscholen om 8u30. Indien je later aankomt, dien je aan te bellen. 

Wanneer een kind meermaals te laat komt, worden ouder(s) hierover aangesproken. 

 

Lagere school: 
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Vanaf 8.15u staat er een bevoegd persoon aan de oversteekplaats op de Mechelsesteenweg. Wie alleen naar school komt, 

STEEKT AAN DE LICHTEN OVER! 

De strook VOOR de school t.e.m. het parochiaal centrum is tussen 7.30u en 8.30u voorbehouden als kiss.  

Kiss&Ride = met draaiende motor…kusje en weg… 

 

Kleuters Hinxelaar en 1L: 

De kleuters van de instapklas, 1K en 2K breng je naar de speelplaats van Hinxelaar 2, kleuters van 3K en 1L naar de 

speelplaats Hinxelaar 4. 

Vanaf 8u tot 8u30 staat een gemachtigd opzichter aan het zebrapad om de kinderen te begeleiden bij het oversteken. 

 

Kleuters Tuimeling:  

In de Tuimeling worden de kleuters tussen 8u en 8u15 in één klaslokaal opgevangen. Na 8u15 gaan ze naar de 

speelplaats. 

 

Afhalen van de kinderen (in niet Coronatijd): 

Een drukke straat … een moeilijke uitgang. Wij willen het graag ordelijk en veilig houden, daarom enkele 

aandachtspunten: 

 

Lagere school: 

Kinderen die afgehaald worden, wachten achter de rode lijn op de grote of kleine speelplaats (niet op de drukke straat, 

niet op de parking) 

Verlaat de uitgang zo snel mogelijk bij het ophalen van de kinderen, zodat de rijen ordelijk kunnen vertrekken. Ieder 

kind verlaat de school onder begeleiding. 

 

’s Middags gaan alle kinderen die alleen de school verlaten met de fietsenrij tot de schoolpoort en worden 

indien nodig overgezet op de oversteekplaats. Alle leerlingen die de school ’s middags verlaten dienen in het 

bezit te zijn van een middagpasje. 

’s Avonds worden volgende rijen georganiseerd: 

- rij voetgangers Keizerstraat steekt de Mechelsesteenweg over ter hoogte van de Driesblokstraat en het begin 

van de Keizerstraat; 

- rij fietsers steekt over recht tegenover de school;  

- rij voetgangers Ten Bergstraat steekt over aan de Ten Bergstraat; 

- rij lagere school → opvang Kiekeboe om 17.00u en op woensdag om 12.15u. 

 

De leerlingen verlaten nooit alleen de school tijdens de lesuren, speeltijd, middagpauze of nabewaking, tenzij de ouders 

hiervoor de toelating geven. Dit kan schriftelijk via de brief (reisweg – lagere school) die je bij het begin van het 

schooljaar krijgt.  

Indien het uitzonderlijk is kan de aanvraag via een nota in de agenda of na telefonisch contact met de school.  

 

Hinxelaar 

De jongste kleuters van Hinxelaar 2 en 3KA(Juf Sigrid) worden aan de buitendeur van het klaslokaal opgehaald; 

De oudste kleuters en leerlingen 1L van Hinxelaar 4 worden op de speelplaats afgehaald. 

Na teken van de juf mogen de kinderen doorgaan. 

HINXELAAR  = EEN SCHOOLSTRAAT 

Tussen 8u-8u30 en 15u10-15u40 is Hinxelaar een schoolstraat. Het is dan verboden om de straat met de auto in 

te rijden! Parkeer de auto op de Mechelsesteenweg, in de Ten Bergstraat of de Vijverhoflaan. 
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Tuimeling 

Ouders wachten op de speelplaats en na teken van de juf mogen de kls doorgaan. 

Fietsers  

De leerlingen die met de fiets naar de school komen, kunnen hun fiets op eigen verantwoordelijkheid in de fietsrekken 

plaatsen.  

De fiets voorzie je best van een degelijk slot.  

Om veiligheidsredenen fietsen we niet binnen de schoolpoorten. 

Alle kinderen dragen een fietshelm tijdens hun rit van en naar school en tijdens  

fietsuitstappen.   

De leerlingen bevestigen fietshelmen aan de boekentas en brengen ze mee naar de 

speelplaats.  

We moedigen het dragen van een fluohesje aan. 

Terug naar overzht 

4.2 Vaste instapdagen voor de kleinsten 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen: 

 - 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie; 

 - 1ste schooldag van februari; 

 - 1ste schooldag na Hemelvaart 

 

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen. 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school. 

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas. 

Voor je kleuter instapt ben je welkom op het ‘Opendeurtje’ van de instapklas. Terwijl je instappertje in de klas speelt, 

krijgen ouders informatie over de klaswerking en afspraken. De ouders worden vooraf schriftelijk uitgenodigd.  

Zindelijk zijn op het instapmoment is geen voorwaarde, het zou echter wel fijn zijn mocht je kind al enige notie 

hebben. Dit staat de kleuterjuf toe om enige activiteit aan te bieden. Zindelijkheidstraining is in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van de ouders. Bij problemen op school wil de juf in overleg met de ouders bekijken welke 

mogelijkheden er zijn om het proces mee te ondersteunen bv. door het aanreiken van een zindelijkheidstas. De school is 

geen voorstander van pamper-broekjes. 

Terug naar overzicht 

4.3 Nieuwe inschrijving nodig? 

Wanneer je kiest voor onze school vind je alle praktische informatie op de website van de school en/of via de 

informatieavond die we eind januari organiseren voor ouders van peuters zonder broer(s) of zus(sen) op school. Tijdens 

de informatieavond belichten we het pedagogisch project, de werking van de school en de procedure voor aanmelden en 

inschrijven.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqbiaiOjVAhXFmLQKHWHsAF4QjRwIBw&url=http://www.verkeervpi.be/vpi/informatief/actueel/index.php&psig=AFQjCNGk0GBidifkmQ0-wQdKwNg9bIsMbA&ust=1503395847911109
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Voor alle scholen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt éénzelfde inschrijvingsprocedure . 

Voorrangsperiode (vanaf eerste schooldag oktober tot kerstvakantie) geldt voor de inschrijving van:  

• effectieve broers en zussen (2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 

• halfbroers en –zussen (1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 

• kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben 

• kinderen van personeel. 

 

Nieuwe inschrijvingen:  

Onze school werkt met een digitaal aanmeldingssysteem dat alle scholen van de gemeente Willebroek gebruiken. De 

gemeente brengt ouders op de hoogte wanneer het aanmeldingsmoment start (maart/april). Informatie hierover wordt 

eveneens via onze website, via de informatieborden aan de scholen,… bekend gemaakt. 

Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, want bij foute 

informatie verlies je het recht op inschrijven, dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.  

Criteria aanmelding:  

- schoolvoorkeur: onbeperkt aantal scholen opgeven in volgorde van voorkeur 

- afstand tot woonplaats: de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de vestigingsplaats 

- systeem van dubbele contingentering: indicator en niet-indicatorleerlingen volgens de afgesproken streefnormen in het 

LOP. 

 

Wanneer is je kind een indicatorleerling? 

• wanneer de ouders een schooltoeslag krijgen (en/of over een beperkt inkomen beschikken); 

• als de moeder over geen diploma secundair onderwijs beschikt. 

 

Na de digitale aanmelding ontvang je van de gemeente een bevestigingsmail.  

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend volgens het criterium school van 1ste keuze gevolgd 

door de afstand van het domicilieadres tot de school of de vestigingsplaats. Indien je kind gunstig gerangschikt is, brengt 

de gemeente je schriftelijk op de hoogte van het inschrijvingsmoment. 

Inschrijven aangemelde kinderen: maand mei 

Inschrijven tijdens het schooljaar voor een volgend schooljaar kan slechts vanaf een door het LOP bepaalde datum. 

Informeer vooraf best even naar de beschikbare plaats(en) in de gewenste klas(sen). 

Alle inschrijvingen gebeuren na telefonische afspraak. Je kind is pas ingeschreven als de ouder(s) schriftelijk 

instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.  

Alleen ouders of voogd kunnen inschrijven.  

Bij de inschrijving dien je een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind bevestigt en de 

verwantschap aantoont. Het betreft een document met daarop het rijksregisternummer.  

Je kind kan maar in één school ingeschreven zijn. 

Zie je achteraf toch af van de inschrijving verwittig ons dan, mogelijk kunnen we een andere ouder op de wachtlijst blij 

maken. 

Wanneer je je kind inschrijft in de kleuterschool betekent dit automatisch dat hij/zij doorgroeit naar de lagere school. 

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven. 
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Capaciteit: 

Wegens beperkte infrastructuur, die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, heeft het schoolbestuur een 

maximumcapaciteit bepaald: 

- 25 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool Tuimeling 

- 50 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool Hinxelaar 

- 75 kinderen per leerjaar in de lagere school (uitzondering schooljaar 22-23: 78 leerlingen 5de leerjaar) 

In geval van zittenblijvers kan hierop een afwijking mogelijk zijn. 

Weigeren van inschrijving: 

Eens de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd.  

Je ontvangt een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in 

de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten. 

Elke geweigerde leerling wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.  

Indien er een plaats vrij komt contacteren we je zo snel mogelijk. Het weigeringsdocument vervalt dan en je kind kan 

worden ingeschreven. 

Terug naar overzicht 

4.4 Onderwijsloopbaan 

4.4.1 Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die taalscreening 

onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet 

genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening 

gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject. 

4.4.2 Naar het lager onderwijs 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van het 

lopende schooljaar). De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een 

belangrijke rol bij de toelating tot het lager onderwijs. Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 

halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het 

kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs. 

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan. De overstap hangt dan af van de beslissing van de 

klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast moet ook het CLB een 

advies geven over de vervroegde instap. 

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de lagere 

school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het kleuteronderwijs 

als het CLB geven je een advies. 

4.4.3 Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend leerproces kan volgen. 

We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind. 
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De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De beslissing om 

niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het 

belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook 

aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn. 

4.4.4 Indeling in leerlingengroepen 

In de lagere school bepaalt de directie in samenspraak met de leerkrachten de klasverdeling. We streven hierbij altijd 

naar heterogene klasgroepen. 

Tweelingen worden vanaf de start in de lagere school opgesplitst wanneer er twee klassen zijn. Dit stimuleert de 

ontplooiing van elk individu. Indien er hierover met de ouders betwistingen zijn, is het advies van de klassenraad hierbij 

doorslaggevend. 

De samenstelling van de klassen in de lagere school wordt herschikt bij de aanvang van een nieuwe graad d.w.z. naar 

1ste, naar 3de en naar 5de leerjaar. In de mate van het mogelijke rekening houden we met de opgebouwde vriendschappen 

maar ook met een aantal criteria. Uitzonderlijk en indien noodzakelijk herschikken we een leerjaar op een ander 

moment.  

Bij herverdeling worden vier doelen beoogd: 

- een gelijk aantal leerlingen in de parallelklassen 

- een gelijke verdeling van de leernoden van leerlingen (vermijden dat alle kinderen die specifieke zorg nodig hebben in  

  dezelfde klas zitten). 

- een goede verdeling van het aantal jongens en meisjes 

- sociale vaardigheden aanleren (leren omgaan met groepsdynamiek 

 

:Bij schoolverandering 

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal 

zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na 

een instapdatum). 

Voor een eventuele schoolverandering plaats heeft, gebeuren een aantal acties: 

- telefonisch contact met de vorige school 

- opvragen van rapporten (eventueel van toetertest); 

- eventuele afname van bijkomende testen indien nodig. 

 

Eerst ontvang je alle noodzakelijke informatie, daarna kan de echte inschrijving gebeuren. Inschrijven in een bepaalde 

klas gebeurt steeds onder voorbehoud in afwachting van de resultaten van de testen. 

4.4.5 Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de 

klassenraad van de school waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een gunstig advies geeft. 

Deze klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad 

neem jij als ouder een beslissing. 
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Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs volgen. 

Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde 

en een advies van het CLB nodig. Ze geven dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen 

van de klassenraad en het CLB neem jij als ouder een beslissing. 

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar. 

 

4.4.6 Uitschrijving 

De inschrijving stopt van je kind stopt als: 

- je zelf beslist dat je kind onze school verlaat; 

- je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd; 

- een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om het  

  gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB  

  ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast  

  programma haalbaar zien; 

- een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om het  

  individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB  

  ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar 

- je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van je kind stopt dan op het einde  

  van het lopende schooljaar. 

 

Terug naar overzicht 

4.5 Schooluitstappen 

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen.  

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen zowel de ééndaagse als de meerdaagse. 

EENDAAGSE UITSTAPPEN: 

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag. 

Doel van ééndaagse uitstappen: 

Uitstappen van een dagdeel of van één dag worden steeds ingericht met een pedagogisch doel. Een leeruitstap wil steeds 

een illustratie zijn bij wat in de klas aan bod komt. Ons onderwijs wil immers zo dicht mogelijk bij de realiteit staan. 

Organisatie van betalende/niet-betalende activiteiten in klasverband 

Betalende activiteiten worden steeds gelijk georganiseerd voor alle klassen van een leerjaar. Soms zijn de klasgroepen 

groot (3 klassen van ±25 leerlingen) en vraagt dit de nodige creativiteit en inspanning van leerkrachten om hetzelfde 

aanbod op een veilige wijze te kunnen realiseren. 

Niet-betalende activiteiten voor één klas moeten eveneens kunnen: 

- dit biedt heel wat mooi unieke kansen voor de kinderen; 

- het werkt aanmoedigend en ondersteunend voor leerkrachten; 
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- houdt ook een levensles in, de ene klas krijgt één kans, de andere klas komt de volgende keer aan de beurt. 

 

Deze activiteiten komen soms spontaan tot stand via een ouder of verwante van een kind uit een bepaalde klas. 

Uiteraard kaderen de gratis activiteiten binnen de leerplandoelen en worden die in de andere klas(sen) ook nagestreefd 

op andere wijze op een ander moment. De andere klas(sen) hebben een alternatief programma op dat moment. Het 

blijft de bevoegdheid van de leerkracht om ten gepaste tijd over een alternatief programma na te denken en hierover te 

communiceren. 

Aanbod van ééndaagse uitstappen: 

- toneelvoorstellingen 

- sportdagen 

- zwemmen in 2de en 3de leerjaar 

- leeruitstappen (met de bus of met de fiets) 

 

Afspraken rond zwemmen: 

Zwemmen is een leervak net zoals rekenen, taal, Frans,… alle leerlingen nemen deel aan dit lesuur.  

Uitzonderingen om medische redenen zijn mogelijk, mits een nota voor de leerkracht. 

Enkel de leerlingen van 2de en 3de leerjaar gaan zwemmen. 

In het zwembad is er toezicht door de redder en een leerkracht. De turnleerkrachten en een redder geven 

zweminstructies en de leerkracht begeleidt mee.  

Wat heeft je kind nodig om te zwemmen? 

- badpak of zwembroek (niet vooraf aantrekken) 

- badmuts (voor langharigen aanbevolen) 

- 2 handoeken 

- kam of borstel 

  

Na elke zwembeurt voorzien de leerkracht op school een korte pauze zodat de leerlingen een koek of stuk fruit kunnen 

eten. Dus … geen eten in de zwemzak ! 

Uitstappen met de fiets 

Heel veel uitstappen worden gemaakt per fiets. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen 

veilig op weg zijn. Daarom werken we aan verbetering van fietsbehendigheid bijvoorbeeld door 

een fietsparcours op de speelplaats. Vanaf het 3de leerjaar leggen de leerlingen individueel een 

fietsroute af onder toezicht op straat in de schoolbuurt. 

 

Bij uitstappen met de fiets is het dragen van een fietshelm en een fluovestje altijd verplicht.  

Op die manier zijn ze echt goed zichtbaar in het verkeer.  

Zorg ervoor dat de fiets op slot kan.  

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
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MEERDAAGSE UITSTAPPEN: 

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer 

duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod.  

Doel van meerdaagse uitstappen: 

Meerdaagse uitstappen beogen naast cognitieve ook vooral socio-emotionele doelstellingen. Een openluchtklas maakt het 

als geen ander middel mogelijk om binnen de vertrouwde veilige omgeving van de klasgroep een betekenisvolle groei in 

o.a. zelfstandigheid, sociale omgang en vele andere attitudes te realiseren. In de loop van de lagere school neemt uw 

kind deel aan verschillende openluchtklassen. Voor alle kinderen is dit een boeiende belevenis om samen met 

klasgenootjes op stap te gaan. Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in de praktijk en 

kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden.  

Aanbod van meerdaagse uitstappen (om de 2 jaar/graad): 

- sprookjesklassen: 1ste leerjaar + 2de leerjaar (om de 2 jaar) 

- boerderijklassen: 3de leerjaar + 4de leerjaar (om de 2 jaar) 

- zeeklassen: 5de leerjaar + 6de leerjaar (om de 2 jaar) 

 

Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we 

organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet 

je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn. 

 

Terug naar overzicht 

4.6 Verboden te roken 

Op school geldt steeds een rookverbod voor iedereen. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus zowel de 

gesloten ruimten van de school als de open lucht op de schoolterreinen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt 

voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, …  

Er is ook een rookverbod tijdens extra-muros activiteiten.   

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen 

nicotine en tabak bevatten. 

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen. 

Volwassenen die deze maatregel overtreden dienen zich buiten de schoolpoort te begeven. 

 

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Terug naar overzicht 

4.7 Verkoop, reclame en sponsoring 

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van groentepakketten aan ouders, alleen 

om onszelf of bepaalde derden te verrijken. Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te 

bekostigen. Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan onze leerlingen of in de afwerking 

van het programma. 

We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de gymzaal) of leermiddelen (bv. in 

een werkboek of agenda). Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaagse schooluitstap, mogen we enkel de naam 

vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp die gratis of tegen een lagere prijs aan te bieden. 

De reclame of sponsoring: 

- moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school; 

- mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke toestand van onze leerlingen; 

- moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

- mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van onze school niet in het 

gedrang brengen. 

 

Op basis van die principes maken we de volgende concrete afspraken: 

- op vraag kan de school flyers en informatiebrochures verdelen van activiteiten die georganiseerd worden door  

  plaatselijke verenigingen van de gemeente Willebroek.  De verenigingen moeten zelf het materiaal aanleveren.  

- activiteiten buiten de gemeentegrenzen kunnen eventueel wel worden aangekondigd via een poster. 

- personen en bedrijven die de school gratis materiaal aanbieden in functie van een activiteit kunnen vermeld worden in  

  de schoolkrant 

- Reclame en sponsoring mogen niet onverenigbaar zijn met pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen  

  van de school. Ze mogen de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang  

  brengen. 

- folders van secundaire scholen worden rond februari/maart gelijktijdig bezorgd aan leerlingen van 5de en 6de leerjaar. 

 

Terug naar overzicht 

5 Wat mag je van ons verwachten? 

5.4 Hoe begeleiden we je kind? 

5.4.1 Leerlingenbegeleiding 

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dat doen wij door: 

 

Basiszorg 

Zo veel mogelijk kinderen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkelings- & leertraject is onze grootste zorg. De 

maximale basiszorg gebeurt door de klasleerkracht. Kijken naar kinderen en hun achtergrond, inspelen op hun noden. 

stimuleren van mogelijkheden en –  indien nodig – redelijke aanpassingen doen vinden wij belangrijk. In de lagere school 

werken we met een meersporenbeleid, werken op het niveau van elk kind. Sommige kinderen werken zéér zelfstandig, 



 

 

 

 31 

andere leerlingen hebben instructie nodig of bepaalde leerlingen hebben individuele ondersteuning nodig (hetzij van de 

leerkracht, hetzij van de zorg(leerkracht)… 

Uitbreiding van zorg 

Soms Soms hebben kinderen met specifieke noden meer zorg nodig. Eerst wordt binnen de school in overleg met 

leerkracht en zorgteam(zorgleerkracht en/of zorgcoördinator) bekeken hoe het best op de noden van het kind kan 

ingespeeld worden. 

Leerlingen kunnen mist de juiste ondersteuning en specifieke aanpassingen het gemeenschappelijk curriculum volgen, 

anderen hebben een individueel traject nodig. 

Verhoogde zorg 

Indien het zorgteam zelf verdere ondersteuning nodig heeft en voor leerling en voor leerkracht kunnen ze beroep doen 

op CLB en indien nodig op het ondersteuningsnetwerk. 

Ondersteuners met expertise uit het buitengewoon onderwijs ondersteunen leerling en leerkracht in het gewoon 

onderwijs. Soms wordt deze ondersteuning geboden binnen de klasgroep en kan die leerling het gemeenschappelijk 

curriculum volgen. 

Voor bepaalde  kinderen kan dit onvoldoende blijken en volgt dan een individueel traject. Bij beide pistes is een goed 

overleg en samenwerking nodig met zorgteam, ouders, CLB en ondersteuningsnetwerk. 

Onderwijs op maat 

Als alle zorgstappen doorlopen zijn, de draagkracht als school bereikt is en de leerling onvoldoende 

ontwikkelingsevolutie maakt en de groeikansen beknot worden is onderwijs op maat nodig.  

Samen met ouders, school, CLB en externe partners wordt en gezocht naar onderwijs op maat van die leerling. Via een 

verslag kan het kind toegang krijgen tot het Buitengewoon Onderwijs. 

 

 

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien 

 

5.4.2 Huiswerk 

Onder huistaak verstaan we alles wat een kind thuis doet voor de klas (lessen, schriftelijke taken, iets opzoeken, …).  

Het is belangrijk dat de ouders de kinderen ruimte en tijd geven en hun kinderen motiveren om hun huistaak te maken. 

De ouders mogen de taken wel nakijken, ze kunnen de fouten aanduiden in potlood zodat de leerkracht weet welke 

leerstof nog niet begrepen is. De school heeft ook een huistaakbeleid. Hierin staan de verwachtingen per klasgroep. 

Onze visie op huiswerk en afspraken: 

Wij oordelen dat huiswerk, in de eerste vier leerjaren van de lagere school vooral een 

attitudevorming moet zijn. Daarom bouwen wij stapsgewijs inhoud en hoeveelheid op.  

Wij vinden thuiswerk belangrijk:  

- alle kans om de theorie uit de klas levensecht te maken; 

- om iets te memoriseren of in te oefenen waarvoor binnen de klas onvoldoende mogelijkheden zijn; 

- om het zelfstandig werken en het leren leren in praktijk om te zetten. 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Teken regelmatig de agenda volgens de afspraak met de klasleerkracht. Toon vooral belangstelling voor de prestaties van 

je kind, geef waardering en zorg voor een rustige leeromgeving. 

Na een lange en intensieve schooldag moet er voldoende ruimte zijn voor de kinderen om zich te ontspannen. Voldoende 

nachtrust is tevens een vereiste om de volgende schooldag weer fris te kunnen aanvangen. 

Let wel : 

1. Thuiswerk omvat taken en lessen 

2. We maken onderscheid tussen:  

- dagelijks, wekelijks huiswerk; 

- synthetiseren; 

- examens (5de/ 6de) met Kerst en in juni. 

3. De leerkracht in de klas werkt van tijd tot tijd met “moet”-jes en “mag”-jes. Forceer als ouder je kind niet om de 

mag-jes alsnog te maken. Motiveren kan wel. 

4. Noteer in het agenda wanneer je kind de basistijd ruim overschrijdt. 

5. Ook interview en opzoekwerk zijn de taak van de leerlingen. 

6. Wij verwachten van de ouders dat zij ons melden:  

- wanneer bepaalde zaken niet gevonden of bevraagd konden worden door de kinderen,  

- wanneer de kinderen de les niet begrepen. 

 Door een weekplanning mee te geven kunnen kinderen zelf de indeling van hun thuiswerk bepalen. 

7. Lessen leren vinden wij het belangrijkst. Om de kinderen hierbij de nodige ondersteuning te bieden zullen 

leerkrachten (afhankelijk van het niveau van de leerlingen) hulpmiddelen aanreiken zoals vraagjes, schema’s, … 

8. Iets vastzetten in het geheugen vraagt herhaling. Daarom vragen we dagelijks te oefenen voor lezen (1e – 2e lj), 

tafels (2e – 3e lj) en Frans (5e – 6e lj).  

9. Door de opdrachten voor een hele week mee te geven, kunnen leerlingen zelf hun werk leren plannen. Vanaf het 

4e lj werken zij hiervoor met een specifieke planningsagenda. 

10. Bingel, Scoodleplay en/of ander computerwerk kan voor kinderen die geen computer hebben, in de klas gemaakt 

worden. 

 

Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf


 

 

 

 

 

5.4.3 Agenda van je kind 

De agenda is een communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht. Hierin worden de lessen en de taken door 

de leerlingen opgeschreven en kan de leerkracht eventuele bemerkingen of suggesties schrijven. Daarom is het 

zeer aan te raden dat de ouders de schoolagenda dagelijks paraferen. In de lagere school zijn er duidelijke 

afspraken gemaakt i.v.m. huiswerk. De leerkrachten zijn voor en na de lessen steeds bereid om met de ouders 

te overleggen. 

Afspraken rond het invullen en ondertekenen van de agenda vind je per leerjaar in de schema’s hierboven 

onder punt 5.4.2 Huiswerk. 

 

Terug naar overzicht 

5.5 Leerlingenevaluatie 

5.5.1 Breed evalueren 

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt de totale persoon voor 

ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te ontwikkelen. Via brede 

evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces. 

We maken volgende afspraken rond leerlingenevaluatie: 

We noteren de evolutie van je kind in het leerlingvolgsysteem, zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen..  

De kleuters worden doorheen het jaar gericht geobserveerd. In de derde kleuterklas nemen we een test rond 

rekenbegrippen (begin en einde schooljaar) af.  

Vanaf 2021/2022 zal bij elke kleuter(enkel in derde kleuterklas, dus bij begin van de leerplicht) een 

taalscreening(KOALA) in de loop van oktober of november worden afgenomen.  

Indien de school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, voorziet ze een taaltraject dat 

aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

Bovengenoemde testen/taalscreening geven ons, samen met de klasobservaties, een zo goed mogelijk beeld 

van de kleuter en stellen ons in staat hem/haar juist te begeleiden. 

In de lagere school wordt permanent breed geëvalueerd. De leerlingen van de lagere school worden geëvalueerd 

op basis van methodegebonden toetsen en eigen toetsen (vb WO) die de leerkracht opmaakt. Ook geijkte LVS-

VCLB toetsen en AVI-testen stellen ons in staat de kinderen op het einde van het schooljaar correct te 

beoordelen. 4x per jaar krijgen de leerlingen aan de hand van een rapport feedback over hun vorderingen. 

Wanneer de nood er is zullen we regelmatig, duidelijk en open communiceren met de ouders. 

Alle kinderen krijgen op het einde van elk schooljaar een evaluatie. 

 

5.5.2 Rapporteren 

De rapporten(viertal doorheen het jaar) in het lager onderwijs geven een beeld van de vorderingen van de 

leerlingen. Er is telkens een puntenrapport, maar de houding en inzet van je kind in de klas vinden wij 

eveneens erg belangrijk. Via het leef- en leerrapport geven we hier meer informatie over.  
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In het eerste leerjaar worden geen cijfers toegekend. Een evaluatie met tips & tops brengt meer duidelijkheid 

over de vorderingen van je kind. 

Het muzisch rapport geeft informatie over hoe uw kind beeld, muziek, drama en media beleeft en daarmee 

omgaat . Tweemaal per jaar krijgt elke leerling een evolutiefiche bewegingsopvoeding. 

Je kind krijgt het rapport mee vóór de herfstvakantie, vóór de kerstvakantie, eind maart en einde schooljaar.   

Je zorgt er best zelf voor dat er een regeling getroffen wordt met de andere ouder om ook het rapport in te 

kijken. Indien dit echt niet kan, neem dan contact op met de school, zodat je een kopie van het rapport op 

school kan komen afhalen. 

Terug naar overzicht 

5.6 Getuigschrift basisonderwijs 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 

klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 

behaald. Daarbij zal de groei die je kind doorheen zijn onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die je kind 

toont, zeker een rol spelen.  

Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het curriculum nauw aanleunt bij het 

gemeenschappelijk curriculum, kunnen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. De 

klassenraad beslist of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 

behaald. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer we het 

getuigschrift uitreiken, kan je vinden via de schoolkalender(schoolwebsite) en/of Gimme. 

De datum van uitreiking 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 beroep. 

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering waarom het 

getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere aandachtspunten voor de verdere 

onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren 

lager onderwijs van je kind staat. 

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun kind, 

hebben toegang tot een Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

. 

 

Terug naar overzicht 

5.7 Met wie werken we samen? 

5.7.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): “Het Kompas” 

 VCLB Het Kompas Rumst 

 Kardinaal Cardijnstraat 33 

 2840 Rumst (Terhagen) 

 Telefoon: 03/886.76.04 

 Email: rumst@clbkompas.be 

 Website: www.clbkompas.be 

 Ankerverantwoordelijke: Christel Van Overloop 

mailto:rumst@clbkompas.be
http://www.clbkompas.be/
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 Arts: Sabine Modde 

 Paramedisch werker: Els De Geyter 

 

Via www.clbchat kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. 

Bijkomende informatie en de openingsuren van de chat vind je op de website van het CLB. 

De school heeft in overleg met het CLB een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn de afspraken, 

de werking en de leerlingbegeleiding vastgelegd. 

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen: 

- psycho-sociaal functioneren 

- preventieve gezondheidszorg 

- leren en studeren 

- onderwijsloopbaanbegeleiding 

 

De nieuwe CLB werking is  georganiseerd in verschillende teams: een ankerteam, een  trajectteam, een 

medisch team, een infoteam en een ondersteunend team. 

Het ankerteam: de ankerverantwoordelijke beluistert de vraag van de school en geeft advies en informatie. 

Indien nodig wordt de vraag doorgestuurd naar het trajectteam die met haar expertise aan de slag gaat. Ook 

kan de ankermedewerker doorverwijzen naar externe hulpverlening. 

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.  

De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website 

www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden. 

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de 

school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders. 

In het trajectteam werken verschillende disciplines: artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen 

en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het 

ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één  school. 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van 

de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. 

In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.  

Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.  

Wettelijk verplichte contactmomenten: 1-ste kleuterklas, 1-ste leerjaar, vierde leerjaar, zesde leerjaar  

Vaccinaties(na toestemming): 1-ste leerjaar(Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en 6-de leerjaar 

(Mazelen, Bof, Rodehond) 

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de 

systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het is 

wenselijk dat ouders zelf de directie op de hoogte brengen mocht er bij hun kind een besmettelijke ziekte 

wordt vastgesteld. 

Bij besmettelijke ziekten horen ook: varicella(windpokken), impetigo(krentenbaard), schimmelwratjes van de 

hoofdhuid en gladde huid, parelwratjes(mollusca contagiosa) en pediculosis (luizen). 

Het infoteam van het CLB organiseert  collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de 

studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang 

van basis naar secundair onderwijs 

http://www.clbchat/
http://www.clbkompas.be/
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Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij 

alle medewerkers. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien 

van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. 

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en 

andere acties of projecten bijwonen.  

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.  

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het 

dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de 

ouders. 

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het 

beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. 

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind. 

CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, 

kansenbevorderend en oplossingsgericht.  

Het CLB-dossier 

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door de 

regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB. 

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving 

bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een 

inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. 

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 

dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.  

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien 

van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang 

geeft tot een individueel curriculum worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet 

mogelijk. 

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch 

onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar 

wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier 

vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden. 

 

5.7.2 Ondersteuningsnetwerk 

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een 

handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een 

ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het 
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buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is 

aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Noord - Brabant 

Dit centrum biedt ondersteuning op maat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De 

ondersteuners zijn leerkrachten uit het bijzonder onderwijs die vanuit hun expertise voor leerling en leerkracht 

binnen de klasgroep ondersteuning bieden. De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. 

Ondersteuners pakken samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks 

ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school. 

Ouders met algemene vragen i.v.m. ondersteuning kunnen terecht bij het volgend aanspreekpunt:  

Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant - Nekkerspoelstraat 358- 2800 Mechelen:  

 e-meiladres: ond.noordbrabant@gmail.com 

 Coördinatoren: Joke Langmans (0487/30 57 73) & Ilse Van Vlierberghe (0487/30 56 65) 

 

Bij specifieke zorgvragen over je kind kan je terecht bij: 

- Kleuterschool: zorgcoördinator Lynn Vleminckx 

- Lagere school: zorgcoördinator Tine Van Rompaey 

 

Specifieke onderwijsbehoeften 

De specifieke onderwijsbehoeften die een leerling nodig heeft worden neergezet in een gemotiveerd verslag of 

verslag steeds in overleg met CLB, ouders, school en ondersteuningsnetwerk. 

Wanneer de nood aan aanpassingen voor een leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan wijzigt, kan het zijn dat 

de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat een gemotiveerd verslag omgezet kan worden naar 

een verslag. Het verslag betekent dat de leerling ofwel een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt in het 

gewoon onderwijs ofwel indien nodig de overstap naar het buitengewoon onderwijs maakt. Indien de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling disproportioneel zijn voor de school. 

In dit 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 basis van een 

individueel aangepast curriculum studievoortgang te laten maken of om de inschrijving van de leerling voor het 

daaropvolgend schooljaar te ontbinden. 

Terug naar overzicht 

5.8 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

Als je kind wegens chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je 

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

combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) moet je een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest 

toevoegen. 

 

5.8.1 Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte) 

 

- TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende  

  kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend). 

- je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat  

  je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat je kind onderwijs mag krijgen. 

- je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over het tijdstip en de  

mailto:ond.noordbrabant@gmail.com
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  eventuele spreiding van die lestijden. 

- je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen door  

  ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig kan zijn op school. TOAH en onderwijs  

  op school kan dan gecombineerd worden. 

- als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH verlengd worden.  

  De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen te worden. Je hoeft dan ook  

  niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch  

  attest nodig. 

 

5.8.2 Bij chronische ziekte 

Een chronische ziekte is een ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 

6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes,…). 

Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van een arts-

specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve schooldagen. Die uren 

kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten daar dan samen akkoord mee gaan. TOAH 

vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd. 

De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele loopbaan van je 

kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

 

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de 

school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren. 

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van TOAH. Zodra 

de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we ermee van start gaan. We gaan dan op 

zoek naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. We maken afspraken met de TOAH-

leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van je kind. TOAH is gratis voor jou. 

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). Dat biedt de 

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

dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon internetonderwijs kan 

gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis. 

Met vragen daarover kan je steeds terecht bij onze zorgcoördinatoren van de school. 

Terug naar overzicht 

5.9 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden: 

- revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); 

- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht  

  advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

 

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten volgen. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij 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, het aantal keer en de duur van de revalidatie blijkt; 

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

  revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

http://www.bednet.be/
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- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch  

  attest, niet kan overschrijden. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke 

onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moeten wij 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 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. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen  

  handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies  

  van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 

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

  revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie- 

  uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een  

  evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving  

  waaraan hij onderworpen is; 

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

  met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie 

tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee. 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de 

therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens 

de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school. 

Terug naar overzicht 

5.10 Stappenplan bij ziekte of ongeval 

De school verwittigt de ouders en mogelijks vragen we om de leerling op te halen. Wanneer het noodzakelijk is 

zal de school een arts om hulp verzoeken of de spoeddienst contacteren.  

Verzekering 

De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die gebeuren: 

- tijdens de schooluren 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband; 

- de normale verplaatsing tussen thuis en school (de kortste en/of veiligste heen- en terugweg. 

 

De schoolverzekering dekt persoonlijk lichamelijk letsel, maar GEEN materiële schade (bijvoorbeeld aan kledij, 

fietsen, ...). Brilschade wordt wel apart vergoed (€25 voor het montuur en de glazen worden helemaal 

terugbetaald.) 

Wat bij een ongeval met lichamelijk letsel? 

Indien het ongeval op de school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders. Bij een ongeval van of naar 

de school moeten de betrokken leerling of de ouder(s) onmiddellijk de directie verwittigen (liefst nog voor men 

naar de dokter gaat).   

De aangifte gebeurt via 2 formulieren: 
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1. schadeaangifte  
2. medisch getuigschrift 

 
De schadeaangifte vul je zelf in met gegevens i.v.m. het slachtoffer, datum en omstandigheden van het 

ongeval en je bezorgt het zo snel mogelijk op het secretariaat. Het document wordt ondertekend door de 

school en opgestuurd naar de makelaar. 

Een medisch attest van het ziekenhuis of dokter vervolledigt de schadeaangifte. 

Ouders betalen eerst alle kosten zelf. De mutualiteit doet een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten. En de 

verzekeringsmaatschappij stort het saldo rechtstreeks aan de ouders. 

EHBO 

De leerkrachten maken gebruik van het EHBO materiaal om een kleine (schaaf)wonden te verzorgen. Hier 

wordt enkel water en zeep gebruikt, in combinatie met het juiste materiaal om de wond af te dekken.  

Tijdens een ééndaagse uitstap is er een klein zakje met EHBO materiaal ter beschikking van de leerkracht. 

Tijdens een meerdaagse activiteit nemen leerkrachten een uitgebreide EHBO-kit mee. 

Bij ernstigere ongevallen, wordt één van onze gediplomeerde EHBO medewerkers ingeschakeld om de eerste 

hulp correct toe te dienen in afwachting van gespecialiseerde hulp. 

Terug naar overzicht 

5.11 Medicatiegebruik en andere medische handelingen 

Procedure geneesmiddelen  

1. De school stelt in  géén geval geneesmiddelen ter beschikking aan leerlingen. 

2. Een personeelslid van de school kan toezien op het gebruik van op doktersvoorschrift in te nemen  

    geneesmiddelen. 

3. Ouders kunnen dit vragen door vooraf het aanvraagformulier “Mijn kind moet op school medicijnen  

    gebruiken op doktersvoorschrift” door de behandelende arts te laten invullen. Formulieren zijn ter   

    beschikking op de leerlingen-secretariaten. De aanvragen zijn maximum 1 trimester geldig. 

4. De school staat in voor de bewaring van de geneesmiddelen. 

5. Een personeelslid ziet erop toe dat de leerling de voorgeschreven medicijnen stipt inneemt. Zo nodig zal het  

    toeziend personeelslid helpen vb. bij het indruppelen, maar in geen geval zal het personeelslid andere  

    medische handelingen stellen. Datum, uur, naam en dosering van het geneesmiddel worden genoteerd in  

    een register.  Dit wordt op het einde van het schooljaar vernietigd. 

6. De geneesmiddelen worden uitsluitend in het aangeduide lokaal ter beschikking gesteld, volgens de  

    voorgeschreven frequentie en dosis en voor de vermelde periode. 

 

Procedure medische handelingen  

 

1. De EHBO helpers van de school zijn opgeleid om hulp te bieden bij ongevallen.  Zij mogen géén medische 

handelingen stellen. (vb.  het toedienen van medicatie, geven van inspuitingen, enz….) 

2. EHBO helpers en/of andere personeelsleden zullen dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand , 

buiten de hierboven vermelde situaties. 

3. In geval van nood zullen zij de eerste hulp bieden en medische bijstand vragen. 

 

 

 
 Terug naar overzicht 
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5.12  Privacy 

5.12.1 Hoe en welke informatie houden we over je kind bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de 

schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind 

op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op leerlingenbegeleiding. 

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk. 

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met Scoodle Track, Informat, Bingel en Count-E, Gimme. We 

maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de 

gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen 

zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de 

begeleiding van je kind (zoals de klasleerkracht, het CLB, het zorgteam van de school,…). 

Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kunt 

je toestemming altijd intrekken. 

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige 

gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de privacyverklaring terug via 

de website pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/GDPR Als je vragen hebt over de privacy van je kind of bezwaar 

hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact opnemen met de directie of een onthaalmedewerker. 

5.12.2 Welke info geven we door bij verandering van school? 

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan van je kind 

doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en 

studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. We doen die overdracht enkel in 

het belang van je kind. 

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de gegevens 

verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat we bepaalde 

gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijving van je kind in 

de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind een 

gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen 

via IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school. 

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 

5.12.3 Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen om verslag uit te brengen van klas- of 

schoolactiviteiten en dit via Gimme, in ’t Scholierke, op onze website.. 

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier informeren over 

onze activiteiten. De personen die de opnames maken, doen dat steeds 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 die beeld- of geluidsopnames. Jouw beslissing, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/gdpr
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gelden. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Je kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van 

de school. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou 

hebben gevraagd, vragen we opnieuw je toestemming.  

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en 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 

schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

5.12.4 Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage krijgen in en uitleg 

bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook 

kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen 

geen gegevens doorgeven over anderen, zoals medeleerlingen. 

 

Je kind heeft recht op privacy 

Terug naar overzicht 

6 Wat verwachten wij van jou als ouder?  

6.1 Engagementsverklaring tussen jou en onze school 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met ouders. Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de 

opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar 

in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementsverklaring maken we wederzijdse afspraken. 

Zo weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten.  

De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

We vinden een open en directe communicatie tussen ouders en leerkrachten zeer belangrijk. 

Daartoe richten wij een aantal formele contacten in (zie hieronder). Zit je iets dwars of begrijp je iets niet 

volledig? Maak dan gerust een afspraak met de leerkracht om meer duidelijkheid te krijgen.  

De afspraak kan je bijvoorbeeld via de agenda, voor of na schooltijd maken. Misschien kan de leerkracht je 

niet onmiddellijk te woord staan omdat zij/hij toezicht heeft of materiaal voor de les moet verzamelen maar 

zij/hij vindt zeker een moment dat voor beiden past. 

Van anderstalige ouders verwachten wij dat ze de nodige inspanningen doen om (mee) Nederlands te leren. Bij 

de start van het schooljaar kunnen ouders na de informatieavond, als de boodschap via de kinderen niet 

duidelijk is, steeds terecht bij de directie of het secretariaat voor verduidelijking.  

In de mate van het mogelijke is Nederlands de voertaal. Het kind mag evenwel geen nadeel ondervinden van 

een communicatieprobleem tussen ouders en leerkracht. 

Bij vragen, opmerkingen of problemen  

Een goede communicatie voorkomt heel wat problemen of lost ze op. Daarom is het belangrijk dat je tijdig 

contact opneemt met de klasleerkracht of de directie. 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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COMMUNICATIEKANALEN: 

- Via de nieuwsbrief geven we op regelmatige basis informatie over het schoolgebeuren samen met de  

   activiteitenkalender van de komende maanden. De nieuwsbrief is digitaal terug te vinden op onze website.  

   Bij het online zetten versturen we een melding via Gimme. Op aanvraag verdelen wij ook de gedrukte versie. 

- Gimme is het communicatiekanaal waarop ouders zich kunnen registreren om de informatie en activiteiten,  

   foto’s van de klas van hun kind te volgen. Het is belangrijk om bij de start van het schooljaar je kind te  

   volgen in de nieuwe klas, zo ontvang je steeds de correcte informatie. Ouders die geen digitale toegang  

   hebben krijgen de informatie op papier aangereikt. 

- Op de de website www.sintjorisblaasveld.be staat nuttige informatie over school-gerelateerde zaken en  

   algemene activiteiten. 

 

oudercontacten  

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding van je kind. 

Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. 

Daarvoor plannen we elk schooljaar volgende momenten:  

- Indien je persoonlijk met de leerkracht, waar je kind het volgende schooljaar bij zit, wil spreken kan dit eind 

augustus op school. Deze kennismakingsavond/contactdag is zeker ook bedoeld voor de nieuwe leerlingen & 

kinderen met speciale behoeften of problemen. 

- Bij het begin van elk schooljaar een algemeen ouderavond (infoavond) in de klas van je kind. Je kan er kennis 

maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. Bij de aanvang van het schooljaar lichten de 

leerkrachten de werking van de klas toe. Zij vertellen u in grote lijnen welke inhouden nieuw zijn voor hun 

jaar. Ze lichten het huiswerkbeleid in de lagere school toe. Afspraken per klas worden doorgenomen. De 

leerkracht stelt nieuwe werkvormen en aanvullende leerkrachten voor. Bovendien is er ruimte voor eigen 

inbreng. 

- Tweejaarlijks licht de directie ook de vernieuwingen in het onderwijsveld toe. Voor de ouders van instappers 

in de loop van het schooljaar vindt in januari/februari een gelijkaardig infomoment plaats. 

- We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten 

op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op 

een ander moment. 

Je wordt via het mailadres van je kind uitgenodigd en ontvangt een digitaal inschrijvingsformulier. Indien 

mogelijk plan je met de andere ouder het contact op hetzelfde moment. Is dit voor jullie onmogelijk, neem 

dan telefonisch contact op met de school om een andere afspraak te regelen.  

De data van oudercontacten kan je terugvinden op onze website, via Gimme of opvragen via ons algemeen 

secretariaat (03 886 57 09) 

 

In de lagere school vinden twee formele individuele oudercontacten plaats eind oktober en eind maart. Op die 

momenten is een persoonlijk gesprek met de leerkracht van je kind mogelijk. 

De zorgleerkrachten informeren de ouders meermaals over de vorderingen van kinderen die een intensieve 

begeleiding krijgen. 

 

In de kleuterschool is er minimum één individueel oudercontact gepland: 

- instapklas en eerste kleuterklas: half september en/of februari 

- tweede kleuterklas: januari 

- derde kleuterklas: oktober en februari 

 

   Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Op de contactmomenten bespreken leerkrachten de vordering en  

   houding van je kind. Ouders hebben mogelijkheid om al hun vragen aan de leerkracht voor te leggen. 

 

 

 

http://www.sintjorisblaasveld.be/
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- Voor de nieuwe instappers zijn er 2 infomomenten gepland tijdens het schooljaar. Hierbij houden we  

  rekening met de instapmomenten. Voor je kleuter instapt, ben je welkom op het ‘Opendeurtje’ van de  

  instapklas. Terwijl je kind in de klas speelt, krijgen ouders informatie over de klaswerking en afspraken. De  

  ouders worden vooraf schriftelijk uitgenodigd. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de  

  aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u door  

  de leerkracht en/of de directie te contacteren en zo een concrete afspraak te maken. 

 

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding 

van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken 

naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontact-momenten kan aanwezig zijn. 

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

u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. 

 
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen   

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op 

tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van 

je kind. 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende 

maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij 

afwezigheid van uw kind.  

De schooluren: 

- 8.30u: aanvang lessen 

- 12.10u: aanvang lessen namiddag 

- 13.20u: aanvang lessen namiddag 

- 15.05u: einde lessen klassen lagere school op Mechelsesteenweg 

- 15.15u: einde lessen 1ste leerjaar en kleuters 

- na schooltijd van 15.05u tot 15.45u is de opvang nog niet-betalend 

 

Als je je kind om 15.45u nog niet hebt opgehaald dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang. ’s 

Ochtends is de opvang van 7.00u tot 8.00u betalend.  

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  

U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen.  

We zullen samen naar de meeste geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zorgbeleid). Dat houdt onder meer in dat we gericht de 

evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier (leerlingvolgsysteem). 

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 

hebben voortdurend nood aan individuele zorg. 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen met jou na 

welke aanpassingen nodig en haalbaar 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, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

http://www.groeipakket.be/
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We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder 

niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven 

wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot 

overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft. 

Onderwijstaal Nederlands 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met 

dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school is een Nederlandstalige school. Onze school voert een talenbeleid. Niet alle ouders voeden hun 

kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 

school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als 

school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen  

(bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om 

kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over 

plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

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

(taaltraject/taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles 

aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.  

Dit kan onder andere door:  

• zelf Nederlandse lessen te volgen 

• uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen 

• te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het 

leren van zijn lessen, … (bv. kind in de huiswerkklas laten blijven, een Nederlandstalige 

huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

• bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er een tolk is. (volgens 

de gemeentelijke regels) 

• uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging  

• uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub  

• uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep 

• uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) 

• uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem/haar 

over te praten 

• uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren  

• uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen  

• elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek  

• geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en eruit voor te lezen of ze uw kind 

zelf te laten lezen 

• binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

• uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes 

• uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten 

• uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 

 
Terug naar overzicht 
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6.4 Ouderlijk gezag 

6.4.1 Neutrale en open houding tegenover beide ouders 

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de school extra 

zorg en aandacht geven. 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken voor één 

van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. 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. 

Bij kinderen die opgroeien in andere samenlevingsvormen: 

 

Cadeautjes en uitnodigingen voor klasbezoek: 
 
Moeder- en vaderdagen verdienen de nodige aandacht met respect voor elk kind, elke ouder- en  

gezinssituatie. 

 
Om het haalbaar te houden voor elke leerkracht, voor elk kind:  
- knutselt je kind één cadeau (in principe voor de biologische mama/papa).  
  Bij plus-ouders of 2 mama’s/papa’s kan op vraag een tweede cadeau geknutseld of 
  materiaal meegegeven worden. 
- bij specifieke activiteiten nodigen we de biologische ouder uit in de klas. 
  (of een gekozen vervanger). Indien er 2 mama’s of papa’s zijn in een relatie dan 
  nodigen we ze beide uit op de respectievelijke dag. 
- voor grootouderdag maakt de kleuter 2 kaartjes voor 2 grootouderparen. Materialen voor meer kaartjes    
  (maximum 4) bezorgen we op aanvraag. 

 

6.4.2 Afspraken rond informatiedoorstroom 

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en 

informatiedoorstroming:  

- Afspraken i.v.m. de agenda, , brieven, …: De mededelingen worden via de leerling aan die persoon bezorgd, die 

instaat voor de dagelijkse opvoeding van de leerling. Indien beide partners alle mededelingen wensen te 

ontvangen, kunnen zij zich richten tot de directie of de klasleerkracht. De school kan jullie een papa-map en een 

mama-map aanbieden of via mail! 

- Afspraken in verband met oudercontact: De school doet een oproep om de oudercontacten zoveel mogelijk 

gezamenlijk te laten verlopen. Voor ouders die gescheiden zijn, moet het streefdoel zijn om toch samen op het 

oudercontact te komen. Als dit onmogelijk is, dan spreekt u best af dat de ene ouder dit oudercontact voor 

haar/zijn rekening neemt en de andere ouder het volgende. 

- Afspraken i.v.m. facturatie: We kunnen niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders 

het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende 

saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

6.4.3 Co-schoolschap is niet mogelijk 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het 

schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een leerling weigeren als ouders 

hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

Terug naar overzicht 
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6.5 Schoolkosten 

6.5.1 Overzicht kosten - bijdragelijst 

Hieronder vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte 

uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je 

niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. 

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dat laatste 

betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, 

maar ook iets minder. 

De bijdragelijst werd besproken op de schoolraad. 

Voor het organiseren van activiteiten en uitstappen werd sinds 1 september 2008 de 

maximumfactuur ingevoerd. Hierin is een maximumbedrag bepaald dat de school kan 

aanrekenen per kind voor deelname aan activiteiten tijdens de schooluren.  

Deze maximumfactuur is sinds januari 2012 gekoppeld aan de leeftijd van het kind en de 

bedragen kunnen jaarlijks ook aangepast worden op basis van de gezondheidsindex van de 

maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.  

 

Verplichte activiteiten of materiaal 

Voor dit schooljaar gelden de volgende bedragen: €50 voor kleuters en €95 voor leerlingen van de lagere 

school. We opteren ervoor om het bedrag per activiteit aan te rekenen ingeval van deelname op de 

eerstvolgende schoolrekening.  

Enkel 2de en 3de leerjaar gaan zwemmen. De zwembeurten zijn gratis voor 2de en 3de leerjaar.  

Kinderen die gewettigd afwezig zijn bij een bepaalde activiteit en daardoor niet kunnen deelnemen krijgen de 

activiteit niet aangerekend.   

Kosten die de school heeft gemaakt en niet kan recupereren worden niet terugbetaald bij afwezigheid bv. de 

prijs van het vervoer wanneer voor de activiteit een bus werd ingelegd, een vooraf betaalde gidsbeurt, 

vervoer, theater, ... 

Op het einde van het schooljaar is een gedetailleerd overzicht per klas van de effectief gemaakte kosten 

beschikbaar.  

De leerkrachten waken erover dat het bedrag van de maximumfactuur niet wordt overschreden.  

Andere verplichte kosten: 

- kosten voor middagopvang € 0,75/beurt 

- kosten voor- en naschools toezicht € 0,75 per begonnen kwartier 

- kost T-shirt LO: € 12 

 

Facultatieve kosten 

Dit zijn kosten voor materiaal die de school vrijblijvend aanbiedt en waarvoor geen  aankoop-verplichting geldt 

vb. nieuwjaarsbrieven, klasfoto,… 

Nieuwjaarsbrieven kunnen onbeperkt besteld worden, maar in de lagere school kunnen er wel slechts drie 

geschreven worden in de klas. De rest is thuiswerk. 

Maximumfactuur: 

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
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Meerdaagse uitstappen:  

oor de meerdaagse uitstappen houden we rekening met het maximum van € 480 per kind voor de volledige duur 

van het lager onderwijs. 

Aanbod van meerdaagse uitstappen: 

- sprookjesklassen: 1ste leerjaar + 2de leerjaar 

- boerderijklassen:  3de leerjaar + 4de leerjaar 

- zeeklassen: 5de leerjaar + 6de leerjaar 

 

6.5.2 Wijze van betaling 

Alle kosten voor uitstappen, activiteiten en opvang worden via de schoolrekening geregeld 

Indien kinderen ’s middags moeten overblijven omwille van een bepaalde activiteit rekenen we een bijdrage 

aan voor het middagtoezicht.  

Op 6 vaste tijdstippen van het jaar maken we een afrekening van een deel van de maximumfactuur  

(= activiteiten en uitstappen) en de opvangkosten.  

Data van de rekeningen: september, eind oktober, eind december, eind februari, eind april, eind juni. 

De facturatie van de schoolrekeningen gebeurt volledig digitaal. In alle KITOS - scholen zullen voortaan de 

facturen per mail (via POM) verstuurd worden. Ouders krijgen op deze manier de kans om facturen via QR- 

code te betalen.  

Ouders worden hiertoe niet verplicht, er kan nog steeds via overschrijving betaald worden.  

Ouders die niet digitaal bereikbaar zijn ontvangen een gedrukte versie van de rekening. 

Rekeningen 
  
De schoolrekeningen worden met je kind meegegeven en in zijn geheel betaald door één ouder.   

Op vraag kan de schoolrekening in tweevoud worden afgedrukt op elk ouderadres. Opsplitsen van een rekening 

is niet mogelijk.  

Betalingen 

Wij vragen om de rekeningen binnen de 14-dagen te betalen via de QR-code (POM) of over te schrijven op onze 

rekening met vermelding van de referentie die u vindt op de rekening.  

Op geregelde tijdstippen versturen we een herinnering indien de rekening onbetaald blijft. 

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

betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet 

ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 

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

betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met 

elkaar gemaakt. 

6.5.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 

Bij betalingsproblemen van de schoolrekening, neem je best contact op met de directie. Er kunnen dan 

afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van 

uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we verdere stappen. 

Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we 

overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat 

moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
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6.5.4 Wat als schoolrekeningen onbetaald blijven? 

Als we vaststellen dat de schoolrekeningen niet betaald worden, zullen we in eerste instantie in gesprek gaan. 

Indien gewenst, kan er een afbetalingsplan afgesproken worden. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen 

we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (per post of per mail).  

Indien de betaling nog steeds uitblijft, zullen we via gerechtelijke weg (advocaat, vrederechter en/of 

deurwaarder) de betaling vorderen. Ook de bijkomende kosten van vordering zijn ten laste van de ouders. Een 

forfaitaire schadevergoeding van 40,00 euro en de wettelijke rentes zullen eveneens aangerekend worden. 

6.5.5 Recupereren van kosten? 

Afwezigheid van leerlingen bij één-dag-uitstap (verplicht). 

We onderscheiden extra-murosactiviteiten (één-dag-uitstap) en meerdaagse uitstappen. 

Bij de extra-murosactiviteiten wordt vervoer vooraf geregeld en dit in functie van de grootte van de 

klasgroep.  Deze kost is niet recupereerbaar en wordt aangerekend op de schoolrekening bij afwezigheid. De 

toegangsprijs zal niet aangerekend worden op de schoolrekening. 

Bij laattijdig afzeggen bij meerdaagse uitstappen (de termijnen worden duidelijk in de briefwisseling 

gecommuniceerd), zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al 

gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 

schoolrekening. 

Als de activiteit geannuleerd wordt door overmacht (vb. CORONA), zullen we de kosten terugbetalen die nog te 

recupereren zijn.  

Kosten die niet-recupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig volgens de volgende verdeelsleutel: 

- ½ van de niet-recupereerbare kost wordt gedragen door de school, 

- ½ van de niet-recupereerbare kost wordt gedragen door de ouders 

 

Terug naar overzicht 

6.6 Participatie 

6.6.1 LAC (Lokaal Advies Comité) 

Lokale verankering is er met het Lokaal Advies Comité (LAC). Hierin zetelen vertegenwoordigers uit de raad 

van bestuur, schoolraad en de verschillende werkgroepen. Directie, ouders, personeel en externen zitten 

samen rond de tafel om voorstellen voor wijziging in de organisatie, investeringen en de werking van de 

verschillende werkgroepen transparant te bespreken. Elementen vanuit en voorstellen aan de raad van bestuur 

krijgen hier een plaats. 

6.6.2 Werkgroepen 

Elke werkgroep bestaat uit een verantwoordelijke van het schoolbestuur, een afvaardiging van de 

leerkrachten/personeel en ouders. De werkgroepen vormen een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van 

onze school en voorzien ons van de noodzakelijke financiële middelen. 

Engagement voor een werkgroep Mosselfeesten betekent bijwonen van een drietal vergaderingen ter 

voorbereiding van, deelname aan en verantwoordelijkheden opnemen tijdens de activiteit.  

De werkgroep Onderhoud (speelplaatsen) geeft mee vorm aan het nieuw concept en inrichting van onze 

speelplaatsen.  

Engagement in de werkgroep Computer betekent deelname aan een tweetal werkavonden (ICT). 

 

Recuperatie van gelden na annulatie wegens overmacht 
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De werkgroep Actieve School krijgt dit schooljaar invulling door oa de recepties nieuwjaar & 6de leerjaar en 

houdt een vinger aan de pedagogische pols.  

6.6.3 Schoolraad 

Een schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van: 

- ouders; 

- personeel; 

- de lokale gemeenschap 

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouder-, personeelsgeleding en de 

lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht 

ten opzichte van de school en omgekeerd.  

Een schoolraad heeft een mandaatperiode van 4 jaar. Onze huidige en nieuwe schoolraad loopt van april 2021 

tem april 2025. 

De leden van de schoolraad komen 3x per schooljaar samen. 

Wie zetelt er in onze schoolraad: zie bijlage 1. 

6.6.4 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor 

zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en 

adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk 

reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school is er nog geen ouderraad.  

6.6.5 Vrijwilligers  

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet 

verplicht scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren en te verzekeren.  

De vzw heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van schade aan derden veroorzaakt door de 

vrijwilliger en lichamelijke schade van de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van een activiteit. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met de schoolinformatie die hem/haar zijn toevertrouwd. 

Voor bepaalde terugkerende opdrachten kan een vrijwilligerscontract worden afgesloten en betalen we 

eventueel een vergoeding uit bij de uitvoering van het welomschreven vrijwilligerswerk of de vergoeding van 

gemaakte kosten. 

Werkdagen: 

Onder vrijwilligers verstaan we ook (groot)ouders of sympathisanten die zich engageren om tijdens een 

werkdag (klusdag) te komen helpen. Wij organiseren tijdens het schooljaar enkele werkdagen. 

Terug naar overzicht 

6.7 Gebruik van (sociale) media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook 

verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school 

hebben opgesteld. 
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Terug naar overzicht 

7. Wat verwachten we van je kind? 

7.1 Leerplicht en afwezigheden 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) 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 minder goed opgenomen in de leerlingengroep. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar 

school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is 

afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 8.30u.  

Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten.  

Je meldt je dan aan op het secretariaat. Komt je kind meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig 

geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen. 

 

7.1.1 Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

 

7.1.2 Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen 

aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. 

Aanvaardbare afwezigheid is ziekte, revalidatie, logopediste. Niet aanvaardbare afwezigheid is thuis blijven 

zonder reden, op vakantie. 

Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid 

in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs! 

 

7.1.3 Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarige 

leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde 

afwezigheid. 

Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende 

gewettigde afwezigheden: 

Wegens ziekte: 

- is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn  

  (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig d.w.z. bij meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is steeds  

  een doktersattest vereist bvb. ma-di-woe-do, maar ook do-vr…ma. 

- is je je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening +  

  datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is  

  nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt. 

- is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB. 

- consultaties consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de  

  schooluren plaatsvinden. 
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Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan de klasleerkracht. Wij nemen 

contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest. 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden: 

 

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen toestemming van de 

directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel document of een verklaring die 

de afwezigheid staaft: 

- je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een  

  bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis zelf. Wanneer het bijwonen van de  

  begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is,  

  dan is voor die bijkomende dagen altijd een toestemming van de directie nodig. 

- je kind woont een familieraad bij; 

- je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden). 

- bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; 

- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

- je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof: 

✓ Islamitische feesten: 
het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).  

✓ Joodse feesten: 
het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), 
het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), 
het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

✓ Orthodoxe feesten: 
Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet 
samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

✓ De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije 
dagen.  
De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan 
afwijken.  

  

- je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of lidmaatschap van een  

  vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per  

  schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan  

  wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De  

  unisportfederatie moet een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als  

  topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk schooljaar opnieuw  

  verlengd worden 

 

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting: 
 
De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is 

gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door ons wordt 

opgevangen. 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie. Voor die 

afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra voorwaarden nodig. Het gaat 

om een afwezigheid wegens: 

- persoonlijke redenen;  

- het rouwen bij een overlijden;  

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

  culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht  

  hebben; 

- school-externe interventies; 

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

  verplaatsingen inbegrepen); 
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- revalidatie/logopedie tijdens de lestijden; 

- het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en – 

  artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde 'trekperiodes') 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat de school aan ouders toestemming geeft om vroeger op vakantie te 

vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 

september tot en met 30 juni. Vervroegd vertrek op vakantie tijdens het schooljaar is verboden en getuigt van 

gebrek aan waardering voor het werk van de leerkracht. 

Voor de leerlingen van het lager onderwijs is de deelname aan alle onderwijsactiviteiten die voor leerkrachten 

en hun leerlingengroep zijn georganiseerd VERPLICHT op ALLE schooldagen. 

Tijdens de schooluren mag geen enkel kind de school verlaten. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan 

de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. Kinderen die toch tijdens de 

schooluren op doktersbezoek moeten of in behandeling zijn bij de tandarts, moeten afgehaald worden en weer 

teruggebracht. Bezorg een bewijs van deze consultatie, geschreven door de dokter of tandarts, aan de 

leerkracht.  

Wij dienen elke afwezigheid in het lager onderwijs te kunnen wettigen met een schriftelijk bewijs. Onwettige 

afwezigheid moeten we meedelen aan de inspectie. De verificateur zal onwettige afwezigheden sanctioneren, 

daarom vragen we om de attesten snel en nauwkeurig te bezorgen aan de klasleerkracht. 

In de kleuterschool moet de afwezigheden van de 5-jarigen niet gestaafd worden met een afwezigheidsattest.  

 

7.1.4 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. Ze worden ook 

minder opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 

de schooltoeslag en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van de lagere school. Alsook voor de 

toelating tot het eerste leerjaar.  

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als 

problematische afwezigheden. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer 

dan 5 halve lesdagen niet-gewettigde afwezigheid stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier 

op.  

 

Terug naar overzicht 

7.2 Participatie leerlingenraad 

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad. Een leerlingenraad is verplicht als 10 procent 

van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar (minstens 3 leerlingen) erom vraagt. 

In het palaveruurtje, onze leerlingenraad, krijgen vertegenwoordigers uit elke klas (3de t.e.m. 6de) de kans om 

initiatieven vanuit de klas voor te stellen en te bespreken. Vaak organiseren zij ook middagactiviteiten. 

in onze school wordt de leerlingenraad samengesteld via verkiezingen in de klas.  

De stem van je kind telt 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Terug naar overzicht 

7.3 Wat mag en wat niet? 

7.3.1 Kleding 

Wij leggen geen regels op wat de kleding betreft. Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. We 

leren de leerlingen zorgdragen voor de eigen kledij en die van anderen. Aanstootgevende kledij wordt niet 

toegelaten. Buitensporigheden kunnen door de directeur en de leraren verboden worden. 

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch: het uiterlijk mag geen middel zijn om zich 

te onderscheiden van de anderen. 

Zorg voor degelijk vast schoeisel (dus geen slippers). Je kind draagt die toch een volledige dag en verzorgde 

kledij (ook in de zomer).  

Make-up kan in geen geval. 

Buitensporigheden kunnen door de directie verboden worden.  

Het naamtekenen van kledij, vooral van mutsen, sjaals en jassen, is zeer praktisch. Jassen, mutsen en sjaals 

worden netjes aan de kapstok in de gang gehangen. 

Gemakkelijke kledij is belangrijk, ook tijdens de lessen bewegingsopvoeding (turnen en zwemmen) of als de 

kinderen op medisch onderzoek gaan. Kledij tijdens de lessen lichamelijke opvoeding: 

Turnen is een bewegingsopvoeding. Naast het Zweeds turnen komt er beweging op muziek, initiatie in 

basketbal, volleybal, netbal, atletiek,… Er zijn loopoefeningen, uithoudingscircuits, enz.  

Elk kind wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op 

basis van een doktersattest 

Wat heeft je kind nodig om te turnen ?  

Verplicht; 

Een turnzak met:  

- sportschoenen 

- T-shirt met schoollogo (verplicht aan te kopen op school vanaf het 1e leerjaar - €12) 

- een donkerblauwe short (vrije keuze of op school aan te kopen - €10) 

 

Voorzie het turngerief van de naam van het kind. Juwelen laat je veiligheidshalve thuis. 

Wij opteren voor sportschoenen omdat blijkt dat de witte Zweedse turnpantoffels niet zo gezond zijn voor de 

voeten. Er bestaan handige en voordelige meegroeipantoffels. 

Hou er wel rekening mee dat het schoeisel op school dient te blijven. Elke schoolvakantie krijgen de leerlingen 

hun turnzakje mee naar huis om te wassen. Kijk dan ook even na of de schoenen niet te klein geworden zijn ! 

De kleuters behoeven geen speciale kledij. Het is wel aangeraden om ze sportief aan te kleden en 

sportschoenen aan te trekken op de dag dat ze kleuterturnen hebben.  

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor verlies en kwetsuren ten gevolge van het dragen van juwelen.  

 

7.3.2 Persoonlijke bezittingen 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met: 

- gebruik van gsm, MP-3, iPod en games is niet toegelaten, deze worden uitgezet tijdens schooluren. De school  

  is ook niet verantwoordelijk bij verlies of defect. Op daguitstappen en openluchtklassen nemen we deze  
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  toestellen niet mee. 

- vaak zijn er ook heel wat rages. Van zodra een klasleerkracht problemen ondervindt hiermee (ruzies,  

  diefstal,…) kan de klasleerkracht dit verbieden voor de ganse klasgroep.  

  Verzamelkaarten (Pokémon ea.) zijn verboden. 

- waardevolle voorwerpen (uurwerk, juwelen, …) gaan niet mee naar de turnles of het zwembad. Waardevolle  

  voorwerpen worden best thuis gelaten. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of  

  beschadiging.  De school kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van allerlei “gadgets”  

  die de kinderen meebrengen naar de school. 

 

7.3.3 Gezondheid en milieu op school 

- schoolacties 

- gebruik boterhamdoos, koekendoosje; 

- gebruik drinkbekers (geen zoete dranken); 

- recyclage en composteren. Wij recycleren papier en composteren onze groenten, fruit- en tuinafval. 

- preventiemaatregelen: 

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse opgesteld in 

samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het 

schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. 

Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen. 

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren. 

 

7.3.4 Eerbied voor materiaal 

Leerboeken en materiaal 

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school 

als thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Bij 

verlies of beschadiging vragen wij echter een vergoeding, evenredig aan de staat van het boek. 

Om de boeken degelijk en bruikbaar te houden vragen wij om deze te kaften en raden wij een 

stevige schooltas of rugzak aan.  

 

Digitale ondersteuning 

Op onze school gebruiken we G Suite for Education en Office 365 als digitale ondersteuning bij het 

klasgebeuren.  

G Suite for Education bevat een reeks onderwijsproductiviteitstools van Google, bestaande uit Documenten, 

Classroom, Hangout en meer. Deze tool wordt over de hele wereld gebruikt door miljoenen leerlingen en 

docenten. Op onze school gebruiken leerlingen hun G Suite-account om aan opdrachten te werken, met hun 

leerkrachten te communiceren, in te loggen op een Chromebook en om de eindtermen te behalen. 

Met het Office 365-account kan de leerling e-mailen via Outlook en gebruik maken van andere Office pakketten 

zoals Word, PowerPoint,…  Dit zo lang de leerling is ingeschreven in onze school.  

Tevens worden ook vaardigheden voor digitaal burgerschap geleerd, die van hen verwacht worden in de 21e 

eeuw.  

Bij instemming met het schoolreglement geeft u automatisch toestemming dat de school een G Suite for 

Education-account én een office 365- account voor uw kind maakt en beheert. Het account van het kind wordt 

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
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op non-actief gezet een maand na het verlaten van de school en definitief verwijderd na een jaar. Indien er 

misbruik wordt gemaakt van dit account zal het account geblokkeerd worden en volgt er een sanctie. 

 

Kosteloos materiaal 

Het kosteloos materiaal, aangeboden door de school, is bestemd om te gebruiken in 

de klas: potlood, gom, lijmstift, blauwe en groene balpen, gele markeerstift.  

Voor 5de en 6de leerjaar voorzien we een slimme pen met uitwisbare inkt en vulling. 

Na verlies, beschadiging of wanneer het opgebruikt is, dien je zelf voor vervanging 

te zorgen. 

Vanaf het 2de leerjaar schrijven leerlingen met een pen. Zoek een pen die bij je 

kind goed in de hand ligt: vb. rollerpen, vulpen, dikker, dunner, linkshandig, rechtshandig.  

In de klas zijn alle gebruiksmaterialen ter beschikking: puntenslijper, schaar, meetlat, stiften en 

kleurpotloden. Vanaf het 4de leerjaar zijn er ook passers, rekenmachines en geodriehoeken. 

De leerlingen kunnen deze gebruiken, maar wij laten u de vrije keuze om die zaken eventueel ook zelf aan te 

schaffen. 

Voor de opbergmaterialen zorg je zelf: boekentas, pennenzak, mappen en mapjes allerhande. Ook turngerief 

en een opbergzakje vallen hieronder. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvang je een lijstje met de aan 

te schaffen materialen. 

Waak erover dat je tijdig de juiste dingen koopt. Dit hoeven geen dure of modegetinte dingen te zijn. Zet er 

duidelijk de NAAM op.  

Komt je kind toch met iets naar huis dat niet van hem/haar is: laat dit terugbezorgen via de leerkracht. Een 

verontschuldiging hoort daar zeker bij. 

Gebouwen, meubilair, speeltuigen worden met zorg gebruikt. Vandalisme hoort bij niet-toelaatbaar gedrag. 

Herstel en/of vergoeding is de sanctie.  

Persoonlijk materiaal 

Schooluitrusting, schoolgerief - ook dat van de anderen – behandelen we met zorg. Om zo weinig mogelijk de 

aandacht af te leiden van wat er op de school essentieel is, laten we voorwerpen die niet thuis horen in het 

schoolleven, elektronisch speelgoed en luxespulletjes, thuis. 

Bij voorkeur laten de leerlingen hun mobiele telefoon en smartwatch thuis.  Indien ze die toch bijhebben, blijft 

die in de boekentas.  Merkt de leerkracht in de klas gebruik van de mobiele telefoon of de smartwatch, mag de 

leerkracht deze opvragen en kan die pas op het einde van de dag afgehaald worden op het secretariaat.  

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk 

materiaal. Voorzie persoonlijk schoolmateriaal van een merkteken met naam en klas. Waardevolle voorwerpen 

en geld laat je beter thuis.   

Een familiale verzekering dekt mogelijk schade aan materiaal.  De school neemt in dergelijke gevallen nooit 

initiatief. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
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7.6.6 Afspraken rond verjaardagen 

Een van de hoogtepunten in het leven van elk kind is zijn/haar verjaardag. In de klassen 

willen wij ook hierop inspelen. We zingen een liedje, brengen een versje,… 

Naargelang de leeftijd krijgt de jarige een kroontje, een felicitatie, een applaus. 

Om er een echt klasfeest van te maken mag je kind die dag iets meebrengen om samen met 

zijn klasgenootjes te delen en samen in de klas op te eten. Omwille van Covid-19 vragen we 

om te zorgen voor apart verpakte zaken.   

Gelieve wel één dag vooraf de leerkracht te verwittigen zodat zij/hij dit in de planning kan opnemen  

Individuele cadeautjes en snoep zijn echt niet toegelaten. Wil je toch iets blijvends geven? Kies dan iets waar 

de hele klas iets aan heeft: een boek, een bal, … 

De kleuterleerkracht deelt geen verjaardagkaartjes uit binnen de klas maar doet het discreet tijdens de pauze 

zonder bijzijn van de kleuters. 

Terug naar overzicht 

7.7 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. 

 

7.7.6 Gedragsregels  afspraken rond pesten 

Leerlingen moeten zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct gedragen tegenover elkaar leerlingen, 

leerkrachten en personeel, ook op weg van en naar school. Een correct en keurig taalgebruik hoort daarbij. 

Goede omgangsvormen zijn een middel om de goede gang van zaken in onze school te verzekeren. Onbeleefd 

en agressief gedrag tegenover medeleerlingen en personeel zal onmiddellijk gesanctioneerd worden. 

Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard. Ongepast gedrag wordt bestraft.   

De school rekent daarbij op positieve ondersteuning vanwege de ouders. Ouders worden onmiddellijk 

geïnformeerd over dit gedrag. De problemen zijn steeds bespreekbaar op school. 

Voor alle leerlingen gelden afspraken (klas, speelplaats, refter, …) die werden vastgelegd in samenspraak met 

de leerkrachten en de leerlingenraad. Er wordt dan ook aan de kinderen gevraagd om zich goed aan de 

gemaakte afspraken te houden.  

Indien zij dit niet doen kunnen er sancties genomen worden door de leerkrachten, andere medewerkers of 

directeur.  

Deze afspraken zijn:  

1. Algemeen: 

✓ Ik ben steeds tijdig op school. 
✓ Ik groet iedereen op een beleefde en spontane manier en antwoord steeds met twee woorden.  
✓ Aan de deur, poort … verleen ik voorrang aan ouders, bezoekers, leerkrachten en directie.  
✓ Op de speelplaats leid ik mijn fiets aan de hand en zet hem keurig in de fietsenstalling . 
✓ Wij verwachten eerlijkheid en behulpzaamheid  
✓ ik ben steeds beleefd; ik mag wel uitkomen voor mijn mening;  
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✓ als leerling dien ik mij zowel binnen als buiten de school behoorlijk te gedragen: 
ik ben tegenover de leerkrachten en ander personeel correct en beleefd; 
op straat en in de bus ben ik voornaam; 
op school en tijdens de activiteiten wordt er steeds algemeen Nederlands gebruikt als 
omgangstaal.  

✓ Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn. Topjes met spaghettibandjes of blote 
buik draag ik thuis. Ik draag geen schoeisel zonder hielbandje.  

✓ Ik ben mee verantwoordelijk voor het welzijn van alle kinderen op school 
 

2. In de klas: tijdens de turnles:  

 

 

 

3. Op de speelplaats: 

✓ Niemand blijft zonder toelating in de klas tijdens de speeltijd 
✓ ik speel voor mijn ontspanning: ruzie maken, plagen, vechten, trekken en sleuren, … doe ik niet;  
✓ iedereen mag meespelen, ik sluit niemand uit;  
✓ ik verstoor geen ander spel;  
✓ ik nodig ook eens iemand uit om samen een leuk spel te spelen;  
✓ ik voetbal enkel op de plaats waar en op het tijdstip dat het mag;  
✓ ik draag zorg voor de andere (vooral de jongere) kinderen en het speelgoed;  
✓ Zak- of knipmessen, lederen ballen of ander gevaarlijk speelgoed wordt niet toegelaten op school. 
✓ ik vraag steeds toestemming als ik de speelplaats moet verlaten;  
✓ ik gooi het afval in de juiste vuilnisbak;  
✓ ik houd de toiletten netjes;  
✓ ik houd me aan de regels i.v.m. het gebruik van balspelen (mousse-bal, plastic bal,…) 

 

4. In de gang: 

✓ Ik ben stil in de gang; bij het binnenkomen en buitenkomen van de klas; 
✓ Ik let er op dat alles netjes en ordelijk blijft; 
✓ Ik laat niets rondslingeren in de gangen; 
✓ Tijdens de pauzes loop ik niet in de gangen; 
✓ ‘s Middags: In de eetzaal/in de klas; 
✓ Ik eet rustig en zit stil tijdens het eten, zo kunnen de anderen ook rustig eten; 
✓ Ik hou ook de eetzaal/de klas netjes. 

 
5. Bij uitstappen:  

✓ Ik gedraag me beleefd t.o.v. derden. 
✓ Ik zit stil op de bus 

 
6. bij vieringen: 

✓ Ik neem een respectvolle houding aan 
✓ Alle leerlingen nemen deel aan de misvieringen/bezinningsmomenten 

 

 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  

Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, reageren we zo: Antipestwerking – zie bijlage 2 

 

Je kind heeft recht op een veilige omgeving 

✓ ik probeer steeds mijn best te doen;  
✓ ik houd me aan de klasafspraken die samen met de klasgenoten en klasleerkracht opgesteld 

werden bij het begin van het schooljaar. 
✓ Tijdens de turnles draag ik het turn-t-shirt van de school (hygiëne) 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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7.7.7 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 daarmee je kind helpen tot gewenst 

gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

- een gesprek met de klasleerkracht 

- een gesprek met de zorgleerkracht 

- een gesprek met de directeur 

- een time-out;  

  Naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd.  

  Achteraf wordt dat kort met je kind besproken.  

- een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind  

  zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee  

  verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

 

Herstel: 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel.  

We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek 

te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

- een bemiddelingsgesprek; 

- no blame-methode bij een pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO). 

 

HERGO is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of 

vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen 

samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur kan een tuchtprocedure uitstellen om 

dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. De directeur brengt je dan per brief op de hoogte 

7.7.8 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid 

van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school 

aanwezig. 

Een ordemaatregel kan zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk 

- een specifieke opdracht 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

7.7.9 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directie, 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 directie een tuchtmaatregel 

nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. 
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Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief 

te schorsen. Die bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een 

tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directie 

bevestigt die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan 

onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan die 

periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden, als door externe factoren het 

tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directie motiveert die beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 

1 De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. Bij een definitieve 

uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende 

stem heeft. 

2 Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Je kunt 

worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij 

een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de 

4de dag na verzending van de brief. 

3 Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon het recht om het 

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, in te kijken. 

4 Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief op de 

hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de 

tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je geen inspanningen 

doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 1 

maand (vakantiedagen niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien dat je kind aan de leerplicht voldoet. 

Wij kunnen de inschrijving van je kind weigeren als je kind het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar definitief werd uitgesloten op onze school. 

Opvang op school bij 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 het geen deel aan de lessen of 

activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor 

onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou. 

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In 

afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de 

activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor 

onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou. 

Terug naar overzicht 
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7.8 Betwistingen 

7.8.6 Beroepsprocedure definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

Je kunt tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

vzw Kitos 

Katholieke scholengroep regio Mechelen 

Tervuursesteenweg 2 

2800 Mechelen 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de 

definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De 

aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na 

verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag 

na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn De poststempel geldt als bewijs, 

zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd 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 per aangetekende brief verstuurd 

 

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 

behandelen 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist 

wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een 

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je 

klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, maakt nooit deel uit 

van de beroepscommissie, maar wordt wel gehoord. 

3. De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de 

termijn van 10 dagen op. Dat betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. 

De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 
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4. De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, 

heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de 

groep van personen 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. 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting 

bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook 

tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

7.8.7 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je beroep 

instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe. 

Let op: 

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

 

1. Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dat 

gesprek schriftelijk aanvragen Klik of tik om tekst in te voeren. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak 

bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer 

op die vraag ingaan. 

2. Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de beslissing 

hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat gesprek krijg je de kans om 

je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je kind op basis van welke gegevens de 

klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken een verslag van dat overleg. 

3. De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee 

mogelijkheden: 

- de directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; 

- de directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de klassenraad zo snel 

mogelijk samen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het 

resultaat van die vergadering. 

 

4.  Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan 

kun je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief: 

 Vzw KITOS 

 Katholieke scholengroep regio Mechelen 

 Tervuursesteenweg 2 

 2800 Mechelen 

 

5. Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de aangetekende brief van 

de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt 

geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag na 

verzending als startdatum. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Let op: als het beroep te laat verstuurd of, 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: 
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- het beroep is gedateerd en ondertekend 

- het beroep is per aangetekende brief verstuurd 

 

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 behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een 

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je 

klacht grondig zal onderzoeken. 

7. de beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door 

een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je in Klik of tik om 

tekst in te voeren.. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In 

de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 

ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

8. de beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, 

heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de 

groep van personen 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. 

9. de beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het 

getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een 

aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

 

Terug naar overzicht 

7.9 Klachten 

7.9.1 Klachtencommissie 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn 

personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kun je contact opnemen 

met de directie of de afgevaardigd bestuurder van de Kitos scholengemeenschap 

(francis.vancaer@kitosscholen.be) 

Samen met jou zoeken we dan naar een 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 die informele behandeling niet tot een oplossing leidt, dan kun je je klacht in een volgende fase voorleggen 

aan de Klachtencommissie. Die commissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen behandelt 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. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar 

het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
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Je kunt je klacht ook indienen per e-mail (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen) of via het 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

(pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling). 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is. Dat wil zeggen als ze aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

- De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden.  

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

- De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en  

  objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.  

- De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld. 

- De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben  

  besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven  

  om zelf op de klacht in te gaan. 

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

  haar bevoegdheid: 
✓ klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. een 

misdrijf); 
✓ klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 
✓ klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 

maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 

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

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie vind je 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 de 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 de nodige discretie en sereniteit. 

7.9.2 Commissie inzake leerlingenrechten 

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie 

inzake Leerlingenrechten (www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten).  

7.9.3 Commissie inzake zorgvuldig bestuur 

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie inzake 

Zorgvuldig bestuur (www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur). Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen 

zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke 

concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). 

  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling
https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten
https://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur
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Bijlage 1:  

 

Schoolraad 

 

In onze schoolraad zijn er 3 geledingen die verkozen zijn voor een mandaatperiode  

van 4 jaar: april 2021 tem april 2025 

 

Vanuit geleding ouders: 

Naam Taak  Kinderen  

Ruben Luyten voorzitter 
Lili Rose Luyten (2b) 
Nina Elise Luyten (4d) 

Vanessa Vander Jeught secretaris 
Hannah Mehmed (6c) 
Finn Mehmed (4c) 

Grietje Biesmans  
Leonie Bogaerts (2a) 
 

Evelien Moens  
Julie Lamarche (2c) 
Maxime lamarche (2K T) 

 

De ouders vertegenwoordigen de stem van alle ouders in onze Sint-Jorisschool. 

Heb je als ouder een bekommernis, een vraag of een bezorgdheid( bv rond praktische organisatie, veiligheid 

aan de schoolpoort, de schoolbrochure, infrastructuur,…) 

dan kan je deze richten naar één van de ouders. 

Dit onderwerp wordt dan op een volgende schoolraad besproken en terug gekoppeld naar ouders. 

Vanuit geleding leerkrachten: 

Naam Klas  

Sofie Nagels kleuterjuf instapklas Tuimeling 

Sophie De Brucker leerkracht 2B 

Ruth Vleminckx leerkracht 2C 

Sara Coenjaerts zorgleerkracht 1L 

 

Vanuit geleding lokale gemeenschap: 

Naam Organisatie  

Lieve Vleeschouwers bestuur Parochiaal Centrum 

Colet Goelen oud-Chiroleiding 

 

De directeur zetelt ook in de Schoolraad 
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Bijlage 2:  

 

Anti-pestwerking 

1. Een schoolbrede aanpak 

We proberen pestproblemen op onze school vooral te vermijden door aan een positief schoolklimaat te werken. 

Vervolgens trachten we onze kinderen op een gezonde manier weerbaar te maken door de STOP methode aan 

te leren. Indien er zich toch een pestprobleem voordoet, trachten we dit op te lossen door de “No blame” 

aanpak toe te passen. 

1.1 Een positief schoolklimaat 

Al enkele jaren is er een werkgroepje rond pesten op onze school. Pesten is een groot probleem dat we ook op 

onze school willen aanpakken en vooral vermijden. De voorbije jaren hadden we echter het gevoel dat door 

het steeds maar te herhalen, we de nadruk te veel legden op het pesten zelf en op het reageren op 

pestgevallen.  

 

Vorig schooljaar beslisten we om het anders aan te pakken. We doopten ons werkgroepje om tot SOEMO 

groepje (sociale en emotionele vaardigheden groepje). We besloten om vanaf dan vooral te werken aan een 

positief schoolklimaat waarbij iedereen zich goed voelt en waarbij we gezamenlijk werken om dit te bereiken. 

Klasoverschrijdend werken staat daarbij centraal.  

 

Naar aanleiding van het gekozen jaarthema werken we steeds verschillende projecten uit die het groepsgevoel 

in de school verhogen en waarbij we ook samen aan iets belangrijks kunnen werken.  

 

We trachten een positief schoolklimaat te bereiken. Ieder kind moet graag naar school komen en zich aanvaard 

voelen. Wanneer onze leerlingen elkaar leren kennen tijdens verschillende activiteiten, hopen we dat ze op 

een leuke manier met elkaar omgaan en zo een basishouding krijgen waarbij pesten uit den boze is. 

 

Het SOEMO groepje neemt een deel van de organisatie waar door projecten uit te werken. Maar er zijn ook 

andere werkgroepen of activiteiten op school die ook trachten te werken aan een positief schoolklimaat. Op 

deze manier trekken we sterk de kaart van preventie van pestgedrag. 

 

1.2 STOP-methode 

Een kind kan met de stopmethode duidelijk de grens aangeven en vertellen wat zijn of haar behoefte is. 

De stopmethode werk ook goed bij het oplossen van ruzies / conflicten.  

Ze werkt met de volgende stappen: 

1. Vriendelijk vertellen wat je wilt. "Piet wil je stoppen met tegen mijn tafel te schoppen, want...? 

2. Strenger en luider/krachtiger zeggen dat je iets wil. "Piet stop met tegen mijn tafel te schoppen!” 

3. Zeggen wat je gaat doen als de ander doorgaat. "Piet als je nu niet stopt ga ik naar de juf / meester’. 

4. Naar de juf of meester of docent gaan. 

5. De leerkracht gaat bemiddelen tussen beide kinderen. 

(a) Emoties laten afkoelen, door ze te benoemen en daardoor te (h)erkennen bij beide 

personen.  
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(b) Door de vraag te stellen: "Wat zou je de ander willen vragen?" Heel vaak is het probleem 

dan al opgelost. Komen de emoties weer op, begin dan weer bij het benoemen van de 

emoties (a) en doe daarna weer stap b. 

6. De leerkracht vraagt:  

"Is het zo is opgelost? Moet er nog iets gebeuren?" 

Als het opgelost is krijgen de kinderen een compliment, dat ze het probleem samen hebben 

opgelost. Al er nog een probleem is, wordt dat nog (later) besproken. 

Doordat de procedure steeds hetzelfde is leren de kinderen al snel aan te geven wat ze graag willen. Belangrijk 

is dan ook (en dat moet je de kinderen vertellen) dat ze dan ook goed luisteren naar wat de ander wil. 

Kinderen leren daardoor zelf hun problemen op te lossen, want ze hebben ervaren hoe je dat kunt doen! 

Op deze manier kan een kind: 

- snel conflicten (helpen) oplossen. 

- grenzen aangeven, eerst vriendelijk, daarna strenger, hetgene in pestsituaties en ook in conflictsituaties  

  belangrijk is. 

- hulp inroepen van leerkracht, niet direct, maar als de ander doorgaat. De ander kan nog voor die tijd  

  stoppen. 

- voor jezelf ook nagaan of je aan de wens van de ander tegemoet kunt komen of spreken over het meest  

  haalbaar is. Eventueel alternatieven zoeken, want het probleem is pas opgelost als iedereen blij is! 

 

1.3 NO blame aanpak 

No blame ziet pesten als een groepsprobleem. Feiten zijn niet het belangrijkst, wel de gevoelens van het 

slachtoffer. Alleen als het slachtoffer akkoord gaat met een straffeloze aanpak, is het zinvol. Het proces 

verloopt in zeven stappen: 

1. De leerkracht praat met het slachtoffer over zijn gevoelens en vraagt namen van wie pest. 

2. leerkracht brengt de pesters, meelopers, stille getuigen en behulpzame leerlingen bij elkaar. Hij 

vertegenwoordigt zelf het slachtoffer of het slachtoffer is zelf aanwezig. 

3. In een gesprek met deze groep legt hij uit wie zich slecht voelt in de groep en waarom dit zo is. Zijn of haar 

ellendige gevoel wordt concreet door feiten en details, zonder beschuldigingen te uiten. 

4. Er wordt benadrukt dat er geen straf zal volgen. De groep is enkel bijeen om het probleem op te lossen. Zij 

zijn samen verantwoordelijk voor een beter gevoel bij het slachtoffer. 

5. De groep formuleert voorstellen. Iedereen doet dat in de ik-vorm. Geen enkel idee komt van de leerkrach. 

6. De groep voert de voorstellen uit in de week die volgt. 

7. Na een week spreekt de leerkracht alle kinderen opnieuw, maar nu apart. Het slachtoffer komt eerst en 

vertelt hoe de week verlopen is. Als het pesten niet gestopt is, wordt een nieuwe groepsbijeenkomst gepland. 

Eventueel met een andere groepssamenstelling. 

 

2. Handelingsplan 

Wanneer er zich op school een pestsituatie voordoet, reageren we hierop vanuit een stapsgewijs 

handelingsplan.  

Dit plan biedt een leidraad om het pestprobleem op te lossen, maar wordt niet blindelings gevolgd. De aanpak 

van de “STOP methode” en de “No blame aanpak” worden hierin ook geïntegreerd.  
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Het plan verloopt in zes stappen: 

Stap 1: Signaleren 

“Is er iets aan de hand 

Een probleem of probleemgedrag wordt door de klasleerkracht of de groene juf herkend. 

Ook leerlingen of ouders kunnen zelf het probleem aankaarten bij een leerkracht. 

 

Stap 2: Diagnose stellen 

“Wat is er precies aan de hand en waar heeft dat mee te maken?” 

De groene juf gaat dan informatie verzamelen om het probleem af te bakenen. 

Ze zal ook nagaan of analyseren waarmee het probleem te maken heeft. 

Ze kan dit deels samen met de leerling (en eventueel de ouders) doen. 

 

Stap 3: Beslissen 

“Wil men er iets aan doen?” 

In samenspraak met de leerling (en eventueel zijn ouders) zal de groene juf dan kijken welke delen van het 

probleem moeten opgelost worden. Er wordt ook gekeken bij welke delen van het probleem andere leerlingen 

betrokken worden. 

 

Stap 4: Plannen 

“Wat wil men bereiken en welke handelingen worden gepland om daartoe te komen?” 

In deze fase zal de groene juf samen met de leerling (en eventueel de ouders) bespreken welke doelen ze 

willen bereiken: welke situatie wenselijk is. Hier kan ook met tussendoelen gewerkt worden. De doelen 

moeten zo concreet mogelijk beschreven worden. Het is ook belangrijk om de stappen die genomen worden in 

de begeleiding neer te schrijven. In dit begeleidingsplan worden de concrete maatregelen opgeschreven. 

 

Stap 5: Aanpak uitvoeren 

“Welke handelingen worden uitgevoerd?” 

De gekozen aanpak moet uitgevoerd en volgehouden worden volgens de tijd die vooropgesteld werd, zelfs al 

bestaat de indruk dat er niets veranderd is.  

 

Stap 6: Aanpak evalueren 

“Hebben de handelingen het beoogde resultaat?” 

Een gekozen aanpak moet steeds geëvalueerd, bevestigd en bijgestuurd of vernieuwd worden. 

 

3. Verschillende actoren 

3.1 Pesters 

In onze werking hebben we aandacht voor de betrokkenheid van alle actoren. 

Wanneer we met een pestsituatie geconfronteerd worden, zullen we de pester benaderen vanuit zijn machtige 

positie. We willen deze leiders immers op een positieve manier benutten.  

We kunnen de pester laten weten dat één of meerdere leerlingen zich niet goed voelen. We willen hen 

verantwoordelijk stellen om met oplossingen te komen. Zo worden ze niet beschuldigd (no blame), maar 

kunnen ze wel verantwoordelijk zijn voor het oplossen van een probleem.  
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Indien de pester zichzelf niet aandient als probleemoplosser, kan je vaak hetzelfde resultaat bereiken door één 

of meer van de dichtste vrienden van de pester op dezelfde manier te benaderen. De pester voelt dan dat zijn 

machtspositie verwatert. Een pester beleeft immers slechts plezier aan zijn/haar pestgedrag wanneer hij/zij 

dit kan delen met anderen. 

3.2 Gepesten 

We trachten de gepeste kinderen steeds een hart onder de riem te steken door eerst en vooral de mogelijkheid 

te bieden hun verhaal tegen iemand te doen. Wanneer een kind het gevoel heeft niet meer bij 

leeftijdsgenootjes terecht te kunnen, is er nog steeds de klasleerkracht of de groene juf. Het hele team van 

leerkrachten probeert zo goed mogelijk een luisterend oor te bieden aan deze ervaringen. We willen de 

drempel om iets te komen melden zo laag mogelijk maken. 

3.3 De middengroep 

Onze groene juf zoekt in samenspraak met de gepeste leerling naar een oplossing.  

Het is deze groep kinderen die we met onze projecten vooral trachten te bereiken. Als we de middengroep 

sterker kunnen maken, zullen pesters niet het gehoopte publiek krijgen.  

Met onze acties willen we ook duidelijk maken dat iets melden niet hetzelfde is als klikken. Bij klikken wil je 

immers dat de pester een straf krijgt, bij melden wil je dat de pester ophoudt. En dat is uiteindelijk het doel 

dat we voor ogen hebben. 

3.4 Leerkrachten/begeleiders 

Het ontdekken van een verborgen pestprobleem is vaak heel moeilijk. We willen daarom de drempel om iets te 

komen melden zo laag mogelijk maken. 

Collega’s worden ook voldoende betrokken bij de acties van de SOEMO groep. Iedereen staat steeds paraat om 

een handje te helpen. Het onderlinge contact tussen leerkrachten is goed waardoor kleine of grote problemen 

vaak informeel besproken worden. Dit helpt om passend en tijdig te reageren op een pestprobleem. 

3.5 Ouders 

Wanneer er zich een pestprobleem voordoet, tracht de groene juf dit op school op te lossen. Bij ieder geval 

apart wordt bekeken of het nodig is om de ouders in te schakelen. Het kan gebeuren dat de ouders telefonisch 

gecontacteerd worden, via het agenda, informeel aan de poort of tijdens een oudercontact. De drempel tussen 

ouders en school is bij ons heel laag waardoor er altijd wel de mogelijkheid is om iets te bespreken. Ook 

ouders zelf stappen soms naar ons toe met de vraag om een probleem op te lossen, zelfs al gebeurde het 

buiten de school, bv. op de chiro. 

We vinden het heel belangrijk dat de aanpak van de ouders en de school op elkaar afgestemd wordt. Indien 

nodig zullen we ze tijdig en voldoende intens betrekken bij het oplossen van een pestprobleem. In het verleden 

werd er zo al gewerkt met wekelijkse of dagelijkse beloningskaartjes zodat de ouders een overzicht kregen van 

hoe het die dag op school verlopen was. 

 


