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INLEIDING 

Beste ouder, 

 

Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen.  
 

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.  

Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,  

maar sluit er wel nauw bij aan.  
 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school.  
 

In het derde deel vind je het eigenlijke schoolreglement dat o.a. bestaat uit de 

engagementsverklaring, informatie over inschrijving, ouderlijk gezag,  

de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen,  

het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen,  

de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 
 

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

het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te 

passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, 

hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.  

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden wel 

opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. 

De meest recente versie van het schoolreglement is terug te vinden op onze website.  

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I    INFORMATIE 

 

1 Contact   

DIRECTIE:  VBS Sint-Franciscus  Matthias Durieux 

Schepenhuisstraat 10 9940 Evergem 

09 / 253 98 80   directie@vbsfranciscusevergem.be 

Website: www.vbsfranciscusevergem.info. 

Instagram: #vbsfranciscusevergem 

  

Leerkrachten / personeelsleden:        zie BIJLAGE (begin schooljaar) 

    zie ook: https://www.vbsfranciscusevergem.info/schoolteam.html 

  

SCHOOLBESTUUR: vzw EDUGO SCHOLENGROEP  

Voorzitter:  Dhr. Cedric Blanpain 

p.a. Sint-Jozefstraat 8,  

9041 Oostakker (Gent) 

2 Organisatie van de school 

             Schooluren:   

           

 
 

             De school is open  

             van 8.00 tot 17.00 uur    

MAAN- 

DAG 

DINS- 
DAG 

WOENS- 

DAG 

DONDER- 

DAG 

VRIJ- 

DAG 

8.25 uur 

12.05 uur 
 

8.25 uur 

12.05 uur 
 

8.25 uur 

12.05 uur 
 

8.25 uur 

12.05 uur 
 

8.25 uur 

12.05 uur 
 

13.20 uur 

15.30 uur 
 

13.20 uur 

15.30 uur 
 

 
13.20 uur 

15.30 uur 
 

13.20 uur 

15.30 uur 
 

 

     Voor- en naschoolse opvang:   

Uren:    7.00 uur tot 8.00 uur 

15.55 uur tot 18.00 uur (woensdag vanaf 12.20 uur) 

Plaats:   op de school (met uitzondering in de schoolvakanties) 

Vergoeding:   via de Gemeente Evergem  

Verantwoordelijke:  Gemeente Evergem (Jeugddienst te Ertvelde) 
 

Vakantiedagen, vrije dagen en pedagogische studiedagen:  

Deze worden op het einde van het vorige schooljaar en in het begin van het nieuwe 

schooljaar gecommuniceerd via een aparte brief. Deze worden nogmaals herhaald via 

briefwisseling, mailing, via de schoolagenda en de kalender op de schoolwebsite. 

 

http://www.vbsfranciscusevergem.info/
https://www.vbsfranciscusevergem.info/schoolteam.html%09
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3 Organigram SCHOOL – SCHOLENGEMEENSCHAP - SCHOOLBESTUUR  

Onze school zit in de SCHOLENGEMEENSCHAP SEPTEM (6 scholen uit Evergem). 

Verder is er is een samenwerking  

van 12 katholieke basisscholen en 5 secundaire scholen, met één SCHOOLBESTUUR:  
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VBS Sint-Franciscus  EVERGEM 

VBS De Bijenkorf SLEIDINGE 

VBS Ertvelde ERTVELDEE 

VBS Braambos 
DOORNZELE 

LANGERBRUGGE 

VBS De Cocon RIEME 

VBS Belzele BELZELE 

 VLS Slotendries OOSTAKKER 

 VKS Edugo Lourdes - Meerhout  OOSTAKKER 

 VBS Sint-Vincentius OOSTAKKER 

 VBS Sint-Elooischool ZEVENEKEN 

 VBS Sint-Jozef LOCHRISTI 

 VBS Langeledeschool WACHTEBEKE 
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 Edugo Campus De Brug OOSTAKKER 

 Edugo Campus De Toren OOSTAKKER 

 Edugo Campus Glorieux OOSTAKKER 

 Edugo Campus Lochristi LOCHRISTI 

 Sint-Franciscus EVERGEM 

 

SCHOOLBESTUUR: vzw EDUGO SCHOLENGROEP  

Voorzitter:  Dhr. Cedric Blanpain 

p.a. Sint-Jozefstraat 8,  

9041 Oostakker (Gent) 
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4 Samenwerking 

Samenwerking met de OUDERS:  

Als ouders zijn jullie onze partners in de opvoeding van je kind. Een goede samenwerking is 

hierbij cruciaal. Je kan op school terecht met al je vragen en je bent ook steeds welkom voor 

een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur, de zorgcoördinator of met de 

klasleerkracht. We organiseren ook meerdere keren per jaar oudercontacten, hierin 

bespreek je samen met de klasleerkracht de evolutie van uw zoon en/of dochter. Ook bij de 

oudervereniging / schoolraad kan je terecht. 

De OUDERVERENIGING: 

Contact:  oudervereniging.st.franciscus@gmail.com 

 http://www.vbsfranciscusevergem.info/oudervereniging  

De SCHOOLRAAD (april 2021 tot en met maart 2025): 

3 geledingen 

 Ouders:                             Ian Smaele, Houda Mounib, Samya Bassam 

 Personeel:                     Steven Van De Walle, Kimberly Timmerman, Karen Cerpentier 

 Lokale gemeenschap:                          Ann De Smet, Marleen Hutsebaut, Kristien De Meulder 

Samenwerking met CLB:  

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), 

 regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9000 Gent, 09 277 84 00.  

Contactpersoon: Laura Vyncke, arts: Dr. Fien Suy, verpleegster: Stefanie Vangansbeke 

Je rechten en plichten bij het CLB staan beschreven in de infobrochure onderwijs-

regelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken alsook 

bij problematische afwezigheden van het kind (zie engagementsverklaring). Je kan 

rechtstreeks een beroep doen op het CLB, gratis en discreet. Laura Vyncke komt elke 

donderdagnamiddag bij onze zorgcoördinatoren (Anne Lebeer, An Van hove, Lisbeth Slos), 

om kinderen met zorgen te bespreken. De CLB-verantwoordelijke is ook aanwezig tijdens 

multidisciplinaire overleggen en specifieke oudergesprekken waar CLB op aanvraag van de 

ouders of de school ondersteuning biedt.  

NUTTIGE ADRESSEN:  

 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen:   

      Guimardstraat 1, 1040 Brussel, 02 507 06 01,  

      secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 Commissie inzake Leerlingenrechten:  

     Sara De Meerleer, H. Consciencegebouw,  

     Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11, 1210 Brussel 

 Commissie Zorgvuldig Bestuur, Vlaams Ministerie van Onderwijs AGODI: 

      Marleen Broucke, Kamer 1C 24, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

mailto:oudervereniging.st.franciscus@gmail.com
http://www.vbsfranciscusevergem.info/oudervereniging
mailto:secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen
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DEEL II    PEDAGOGISCH PROJECT 

Wij verwachten van ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van 
onze school staan. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons 
pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. 
 

1 We werken aan een schooleigen, christelijke identiteit 
 
Onze school heeft respect voor de eigenheid van alle leerlingen vanuit de christelijke 
traditie. Daarbij vormen de ‘veelheid en andersheid’, zoals die aanwezig zijn in onze 
multiculturele en levensbeschouwelijke diverse samenleving, geen bedreiging. Ze dagen 
uit tot openheid, verdieping en communicatie, uit respect voor ieders eigenheid.  
Onze school zet in op het ontdekken van, het nadenken over en het verdiepen van de eigen 
identiteit. 
Binnen het christelijke mens- en wereldbeeld komt elke unieke 
‘ik’ tot stand door verbondenheid met anderen heen en door 
de relatie met de Andere, de God, heen. Het gaat echter meer 
dan de verbondenheid met die anderen. Onze leerlingen staan 
met hun beide voeten in de wereld. Betekenisvol leren, is leren 
over en in die wereld. Daarom is naast verbondenheid met de 
mensen die hen omringen, ook de relatie metde wereld 
rondom, met natuur, met cultuur en met de Andere essentieel 
voor hun leren. 
We willen onze leerlingen vormen tot mensen die gastvrij en 
genereus in het leven staan en die, vanuit een intrinsieke motivatie om het goede te doen, 
willen bijdragen aan een hechte en liefdevolle samenleving.  
 

2 Wij werken aan  een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 
 
We staan stil bij wat leerlingen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De 
uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling 
van de persoon: hoofd, hart en handen.  
Onze school zal door de volledige schoolloopbaan van de leerling heen een samenhangend 
ontwikkeltraject uitbouwen met zo min mogelijke drempels en blinde vlekken.  
We streven ernaar dat al onze leerlingen zich ontwikkelen tot rijke personen, tot mensen die 
ook levensbeschouwelijk bedachtzaam zijn.  

 
 
3 We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende 

didactische aanpak 
 
Onze schoolwil een krachtige leeromgeving creëren.  
Die wordt getypeerd vanuit zeven kenmerken. 

Een positief en veilig leerklimaat 

Dat is een belangrijke voorwaarde om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid 
te komen. Het schoolteam creëert daartoe de gunstige voorwaarden. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen leren omgaan met de diversiteit in onze samenleving en dat ze 
komen tot harmonieus samenleven.  
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 Werkelijkheidsnabij onderwijs 

Op onze school is het vertrekpunt van het onderwijs de werkelijkheid. We streven ernaar 
dat de leerlingen een nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen. Verder zetten 
we als school in op het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om de 
werkelijkheid te onderzoeken, te leren kennen en er creatief mee om te gaan. 

 Een gezonde leerambitie 

De leraren trachten de leerverwachtingen van hun leerlingen op een realistische, maar 
tegelijk voldoende ambitieuze wijze af te stemmen op hun mogelijkheden. 

 Rijke ondersteuning en interactie 

De leraren willen de ontwikkeling van hun leerlingen stimuleren door voor te leven en hen 
uit te nodigen tot dialoog en tot samenwerken. 

Benutten van de ‘leerkracht’ in het kind 

Het team zal de leerlingen bewust maken van hun eigen mogelijkhedenen hun eigen 
‘leerkracht’. Ook de ontwikkeling van de wil en de durf bij de leerlingen om hun eigen 
ontwikkeling en eigen ‘leerkracht’ in te zetten en te benutten, valt hieronder. 

Een begeleidende leerkrachtenstijl 

Onze leraren nemen de rol aan van een coach, die talenten ontdekt, ondersteunt, uitdaagt 
en begeleidt. 

Effectiviteit van leren 

Het team zal de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen opvolgen en de nieuwe 
ontwikkelkansen, die daaruit ontstaan, aangrijpen. 
 
 

4 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 

We geloven als school rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke 
leerling. In het bijzonder ook in die van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. 
In de zorg om onze leerlingen alle kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en zich 
harmonieus te ontplooien, zal het team zijn aanpak voortdurend bevragen. Ze stemmen die 
af op wat hun leerlingen nodig hebben. 
Uit observatie en toetsing krijgen leraren een zicht op de ontwikkeling en de vorderingen 
van de leerlingen. Op basis daarvan sturen ze eventueel hun aanpak bij.  
Een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor de specifieke leerling in zijn 
specifieke context, vinden wij als team heel belangrijk. Het is dé manier om vanuit een brede 
basiszorg voor alle leerlingen ook tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften 
van elke leerling. 
De professionele krachten van de leraren worden complementair ingezet. Meerdere leraren 
zullen samen de zorg - en dus de verantwoordelijkheid - voor eenzelfde leerling of 
leerlingengroep opnemen. Op die manier kan de specifieke deskundigheid van elk teamlid 
optimaal benut worden. Deze aanpak vanuit meerdere disciplines komt het leren en leven 
van elke leerling ten goede. Bovendien biedt hij de beste garanties op gelijke 
onderwijskansen voor al onze leerlingen. 
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5 We werken aan onze school als gemeenschap en organisatie 

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren 
ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt 
gedragen door het hele team onder de leiding van de directeur. We werken samen, 
overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. 
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 

 de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van kinderen. Daarom 
streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid 
van de ouders bij de school; 

 het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de 
school; 

 externe begeleiders die ons ondersteunen en ons helpen bij onze professionalisering; 
 de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in 

de school gewerkt wordt; 
 de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en 

onderwijsopdracht. 
 

6 We zijn een katholieke dialoogschool 

Het hele team wordt als het ware geroepen om in de dagelijkse schoolwerking waar te 
maken dat het mysterie van de liefde de werkelijkheid diep tekent. 
Iedereen die bij ons schoolleven betrokken is, wordt uitgenodigd om samen, in dialoog met 
elkaar, op zoek te gaan naar het volle mens-zijn en medemens-zijn. Onze school zal vanuit 
haar christelijke wortels de christelijke traditie herkenbaar aanwezig stellen. 
Als goede katholieke basisschool streven we een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk 
aanbod na waarbij leren leren, leren werken, en leren samenleven hand in hand gaan. 
Onze school verwelkomt iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Zonder uitzonderingen nodigen we leerlingen, ouders en externe partners 
uit om aan ons pedagogisch project mee te werken. 
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Aanvullend: De visie van onze scholengemeenschap SEPTEM 
 

OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK-GELOVIGE BASIS 
Onze katholieke scholengemeenschap is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met 
duidelijke doelstellingen die wij vinden in het ‘Opvoedingsconcept voor het Katholiek 
Basisonderwijs in Vlaanderen’. In schoolwerkplannen worden die regelmatig geactualiseerd. 
Die doelstellingen worden ook geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en 
in een schoolreglement voor haar leerlingen. Elke katholieke school is een vrije, door de Kerk 
erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar 
dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de overheid gesubsidieerd. 

Scholengemeenschap SEPTEM biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde 
wijze aan kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als 
op het vlak van de didactische verwerking(Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en 
een doeltreffende didactische aanpak). 
Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen bij het ontdekken 
van waarden en het verwerven van attitudes. Scholengemeenschap SEPTEM stelt zich actief 
open voor al wie in onze maatschappij kansrijk en kansarm is (werken aan de ontplooiing van 
ieder kind, vanuit een brede zorg). 

Scholengemeenschap SEPTEM helpt de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en 
weerbaarheid en bereidt ze voor op hun taak op parochiaal, lokaal, regionaal, federaal, 
Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst ze een dienst aan de gemeenschap waar zij 
thuishoort(werken aan de school als gemeenschap en organisatie). 
ScholengemeenschapSEPTEM baseert zich op een levenshouding die gegroeid is uit de 
bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In onze 
katholieke school leven wij ‘in de Woorden van de Heer’. Vanuit de evangelische boodschap 
kunnen wij ‘vreugde en hoop’ wekken bij kinderen en volwassenen(werken aan de 
schooleigen christelijke identiteit).     
 
EEN HERKENBARE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP 

Scholengemeenschap SEPTEM brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die 
ze bezielt om de herkenbaarheid van haar katholieke scholen te bevorderen en van hun 
geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat haar personeel (al naargelang de 
opdracht) vrijmoedig de christelijke boodschap brengt. 

Scholengemeenschap SEPTEM is een werk- en leefgemeenschap waarin dagelijks 
gezamenlijk het christelijk geloof wordt beleefd, in het bijzonder op de intense momenten 
van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de 
beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. In het bijzonder biedt 
ze extra zorg voor de zwaksten. Ook de beleving van de christelijke solidariteit met de 
vierde en de derde wereld is haar eigen. 

Scholengemeenschap SEPTEM waarborgt een geloofsaanbod aan de kinderen. Zij verwacht 
van alle betrokkenen bij elk van haar scholen dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-
gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. 

Scholengemeenschap SEPTEM maakt werk van aangepaste pastorale animatie en van 
gebedsmomenten en sacramentele vieringen. 
Scholengemeenschap SEPTEM  vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel 
samenlevingsverband. De samenstelling van de scholengemeenschap biedt daarvan een 
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weerspiegeling. Onze christelijke identiteit is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. 
Die identiteit houdt onder meer in dat ook niet-christenen welkom zijn, dat wij de anderen 
met eerbied benaderen, dat wij op zoek gaan naar de waarheid, zonder die op te dringen, 
dat wij inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. 
Samen openstaan voor diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school. 
 
HOE REALISEREN WIJ ONZE OPDRACHT? 

Het is een permanente opdracht voor een katholieke scholengemeenschap om gestalte te 
geven aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject. Dat is de ‘dragende zinshorizon’ die 
richting geeft aan alles wat in de scholengemeenschap gebeurt. 
Met onze scholengemeenschap, waarin het personeel, de ouders, de vrijwilligers, derde 
participanten, ... een onmisbare schakel zijn voor het realiseren van alle doelstellingen 
binnen SEPTEM, trekken we op tocht. Om onze tocht zin te geven bepalen we de richting. 
Daarvoor hebben we vier wegwijzers. 
Tijdens onze tocht willen we ons laten helpen door de kracht van de Heilige Geest opdat ons 
leven en ons werk vrucht mogen dragen. 

 ONTMOETING 
Wij willen mensen écht ontmoeten, met onderlinge liefde als klemtoon en zorg voor 
de zwaksten als toetssteen. Ontmoeten gebeurt telkens op een zachte manier, met 
respect voor elkaar. Dat resulteert in een gemeenschap die in vrede met elkaar leeft. 
De eucharistie is daarvan een kernmoment en krachtbron. 

 VERKONDIGING 
De verkondiging van het Woord van God als een woord van leven voor vandaag is 
een belangrijke taak voor onze scholengemeenschap. Die verkondiging is als zaaien 
op het land. Wij geloven dat veel zaad terechtkomt in goede grond. Na veel geduld 
zullen we oogsten. Daarom willen we trouw blijven werken aan die verkondiging van 
Gods Woord. 

 DIENSTBAARHEID 
Wij willen ten dienste staan van onze medemensen: de kinderen en hun ouders, 
personeelsleden en medewerkers, de lokale gemeenschap, ... van arm en rijk, klein en 
groot, gelijkgezinden en andersdenkenden. Dienstbaarheid is liefde tonen, is 
vriendelijk en zacht zijn voor de anderen.  
‘Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je ook aan Mij gedaan.’ Dat is 
de opvatting van Jezus. Jezus toont ons hoe we dienstbaar kunnen zijn. 

 VIEREN EN BEZINNEN 
Op belangrijke momenten bezinnen we ons over het leven. We willen het leven ook 
vieren. Sacramentele en andere vieringen zijn kruispunten op onze tocht. In vreugde 
en in verdriet willen we ook biddend aandacht hebben voor elkaar. 
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DEEL III    REGLEMENT 

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 

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

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 

mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 

ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen deze engagementen. 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact 

Ouders en onderwijs zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je daarom 

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we een kennismakingsavond 

eind augustus en een klasinfoavond in september.  

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we via 

oudercontacten en rapporten. In de lagere school worden er per schooljaar 4 rapporten 

uitgedeeld. Elk rapport evalueert 4 onderdelen namelijk: de persoonlijke ontwikkeling, het 

puntenrapport, het bewegingsrapport en het mediarapport. 

Als je zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk 

moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind of met het zorgteam. Dat 

doe je via de schoolagenda, aantekeningen in de schoolagenda, e-mail, telefonisch,… 

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontacten 

of tot gesprekken op uitnodiging van het zorgteam. Wij engageren ons om met je in gesprek 

te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen (zie ook verder: punt 5) 

Als ouders verwittig je de school wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school. 

Afwezigheden moeten schriftelijk gewettigd worden tegen het moment dat je kind opnieuw 

aanwezig is. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 

behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Van zodra je 

kind meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig is, zijn we verplicht om het CLB in te 

lichten, die dit dan moet bespreken en begeleiden. Je kan je niet onttrekken aan deze 

begeleiding. De afwezigheden van je kind moeten we ook doorgeven aan het departement 

onderwijs. 

De school begint om 8.25 uur en eindigt om 15.30 uur. 

We verwachten dat je ons tussen 8 uur en 8.25 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

De namiddagspeeltijd van de lagere school begint om 15.05 uur. 

Leerlingen mogen vanaf dan opgehaald worden en naar huis gaan.  

De rij naar de kleuterspeelplaats vertrekt pas om 15.30 uur. 
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Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je 

kind volgen. Dit doen we door het werken met een kind– en leerlingvolgsysteem. Sommige 

kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 

kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dit aan de directie, zorgcoördinator 

of leerkracht. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke 

onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind als gevolg van een fysieke, 

verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 

deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen 

in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je 

kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 

en wat wij van jou als ouder verwachten. 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 

maken, opvolgt en naleeft. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 

Nederlands. Dat kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 

school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling.  

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

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

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

stimuleren bij het leren van Nederlands.  

Dat kan onder meer door zelf Nederlandse lessen te volgen, je kind naschools extra 

Nederlandse lessen te laten volgen, zorgen voor Nederlandstalige huiswerkbegeleiding, bij 

elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is, 

alsook binnen de school en bij elke schoolactiviteit Nederlands te praten met je kind, met 

andere kinderen, het schoolpersoneel en andere ouders, je kind te laten aansluiten bij een 

Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep of 

 academie (muziek, woord, plastische kunsten, …), je kind in  

te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten, taal-  

kampen, je kind dagelijks naar een Nederlandstalige  

tv-programma te laten kijken of een radioprogramma te laten 

luisteren, geregeld Nederlandstalige boeken, luisterverhalen  

of aangepast leesmateriaal uit te lenen in de bibliotheek.  
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2 INSCHRIJVEN van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) 

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

pedagogisch project en het schoolreglement op de inschrijvingsdocumenten. Eenmaal 

ingeschreven, blijft je kind ingeschreven.  

De inschrijving stopt enkel wanneer: 

 de ouders beslissen om hun kind van school te veranderen 

 wanneer zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement 

 wanneer er een definitieve uitsluiting is als gevolg van een tuchtmaatregel  

 wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet) 

Bij elke inhoudelijke wijziging van het schoolreglement wordt opnieuw het schriftelijk 

akkoord van de ouders gevraagd. Indien je als ouder(s)  niet akkoord gaat met de wijziging 

wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

Bij de inschrijving van je kind gaan we ervan uit dat beide ouders instemmen. Indien we op 

de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we je kind niet 

inschrijven. We kunnen pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche 

van uw kind en leggen de ouders een officieel document voor dat de identiteit van het kind 

bevestigt. 

Aanmelden en inschrijven 

Er is geen aanmeldingsprocedure.  

Inschrijvingen voor het volgende schooljaar kunnen vanaf 1 oktober van het voorgaande 

schooljaar. Voor broers-zussen is er een voorrangsperiode vanaf 1 september.    

 

Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

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

onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas 

blijkt dat er zo’n verslag is, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving 

onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, 

de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 

in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum.  

Indien na het overleg op de school de disproportionaliteit van de aanpassingen wordt 

bevestigd, dan wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een 

andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de 

kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.  

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

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

en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat zo een verslag nodig is, 

organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van 
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dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag 

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

curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te 

ontbinden. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.  

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan beschreven in de infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 3.1. 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van deze resultaten het nodig acht, 

wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 

taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, want zij krijgen een aangepast 

taaltraject. 

3 Ouderlijk gezag  

Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een scheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 

begrip en extra aandacht bieden.  

Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een scheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen authentieke akte 

(notaris, erkend bemiddelaar of rechter) is, houdt de school zich aan de afspraken die 

gemaakt werden bij de inschrijving. Is er wel een authentieke akte, dan volgt de school de 

afspraken zoals de akte voorziet. De ouders bezorgen aan de school een schema waarop 

vermeld staat waar het kind wanneer bij wie verblijft volgens de gemaakte afspraken of 

volgens de authentieke akte. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroming naar de ouders 

Wanneer de ouders niet samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen. Op vraag van de ouders wordt de communicatie dubbel gevoerd (zoals brieven, 

mailing, rapport). Beide ouders zijn samen welkom op oudercontact. Indien verantwoord, 

kan er geopteerd worden voor een apart oudercontact.  

Co-schoolschap 

Er is maar één schoolinschrijving mogelijk. Het kind tijdens  

het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen,  

afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet.  
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4 Organisatie van de leerlingengroepen 

De klassenraad beslist in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan 

naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, spreekt het 

voor zich dat dit met ouders wordt besproken. De school stelt dit enkel voor wanneer  ze 

ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing 

enkel in het belang van je kind.  

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, 

bijvoorbeeld in de kleuterschool, na een instapdatum van nieuwe peuters. 

5 AFWEZIGHEDEN voor leerplichtige kinderen 

Afwezigheid wegens ziekte 

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest 

verplicht. Is het minder dan drie dagen afwezig, dan is een briefje van de ouders voldoende. 

Dit kan slechts 4 keren op een volledig schooljaar. Is je kind chronisch ziek, dan neemt u 

contact op met school en CLB. Consultaties bij de tandarts bijvoorbeeld, … moeten zoveel 

mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.  

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het medisch attest of het 

ziektebriefje aan de leerkracht, ten laatste op de dag dat je kind opnieuw naar school komt. 

Bij twijfel over een medisch attest contacteert de school het CLB. 

Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn, zoals: 

 wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een 
bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad 

 wegens het actief deelnemen aan culturele/sportieve manifestaties door individuele 
selectie of lidmaatschap van een vereniging 

 wegens de deelname aan time-out-projecten 

 wegens persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Het vroeger vertrekken op of het later terugkeren van vakantie kan niet worden toegestaan 

als persoonlijke redenen, aangezien de leerplicht veronderstelt dat een kind van 1 

september tot 30 juni op school is. 

Problematische afwezigheden 

Aanwezigheid/afwezigheid heeft ook gevolgen voor het verkrijgen/behouden van een 

schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar (zie engagementsverklaring, 

infobrochure onderwijsregelgeving). 

De school houdt elke niet-gewettigde afwezigheid bij. Na meer dan vijf halve dagen 

problematische afwezigheid stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op 

en worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het ministerie is tevens op de hoogte 

van problematische afwezigheden door de dagelijkse registratie aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten. 
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Te laat op school 

 

Zoals reeds eerder vermeld, begint de school ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.20 

uur. Wij verwachten dat je kind dagelijks stipt op tijd is. Kinderen die te laat toekomen, 

melden zich aan bij het secretariaat.   

6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

Alle kinderen hebben sinds 1 januari 2019 recht op onderwijs aan huis als het kind meer dan 

21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval.  Het kind heeft dan onder 

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

een combinatie van beiden. Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een 

schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit 

blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan komen, maar onderwijs kan krijgen. Bovendien 

moet het kind op maximum 10 km van de school verblijven. De directeur zal dan op zoek 

gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school 

maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. 

De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met vzw Bednet om via een 

internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken 

concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen 

kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden andere voorwaarden.  

 

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extramurale activiteiten)  

Eendaagse uitstappen 

Door op stap te gaan ontdekken kinderen de maatschappij en leren ze er zich in handhaven. 

Bovendien vergaren ze ook kennis en vaardigheden.  

De ondertekening van het schoolreglement geldt als principiële toestemming met de 

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

een concrete ééndaagse extramurale activiteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf 

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

muros minder dan één lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen dienen op school 

aanwezig te zijn. 

Meerdaagse uitstappen 

Bepaalde leerlingengroepen gaan op meerdaagse extra-murosactiviteit om dezelfde 

redenen als de eendaagse uitstappen. Dit is de boerderijklas in het eerste leerjaar (twee 

overnachtingen), de zeeklas in de tweede graad (twee overnachtingen) en de bosklas in het 

zesde leerjaar (4 overnachtingen). Bij deze meerdaagse uitstappen is een afzonderlijke 

schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen hieraan 

deelnemen. Leerlingen die geen toestemming krijgen van hun ouders, dienen op school 

aanwezig te zijn. 
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8 Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)  

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs 

zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke 

niet. Het getuigschrift wordt uitgereikt aan regelmatige leerlingen die in voldoende mate de 

doelen uit het leerplan (de eindtermen) hebben bereikt. 

De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze 

het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest verwoordt de klassenraad 

waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De voorzitter en de leden van de klassenraad 

ondertekenen dit verslag. De beslissing van het al dan niet verkrijgen van het getuigschrift 

wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.  

Ouders worden geacht dit op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  

Ouders kunnen hiertegen in beroep gaan door een beroepsprocedure op te starten. Binnen 

de 3 dagen na ontvangst van de beslissing vragen ze een overleg met de directeur aan, dat 

ten laatste 6 dagen na de uitdeling van de rapporten plaats vindt en waarvan een verslag 

wordt opgemaakt. Het beroep tegen de beslissing van de klassenraad gebeurt bij het 

schoolbestuur (zie blz. 4). Dit verzoekschrift is gedateerd en ondertekend en bevat de 

informatie over de betwisting van het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Het schoolbestuur zal na ontvangst van het beroep een beroepscommissie samenstellen, 

bestaande uit zowel mensen die verbonden zijn aan de school, als mensen die dat niet zijn. 

De beroepscommissie nodigt de leerling en de ouders uit. Ouders kunnen zich laten bijstaan 

door een vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke commissie zal het beroep van de 

ouders grondig onderzoeken en streeft in zijn zitting naar een consensus. Het resultaat van 

het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter 

van de commissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

9 Orde en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

De school en het leerkrachtenteam hebben een gedragscode voor leerlingen. 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. Mogelijke 

ordemaatregelen zijn: een verwittiging in de agenda, een strafwerk, een tijdelijke 

verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur. Wanneer een leerling herhaaldelijk 

zich niet aan de afspraken houdt, wordt een briefwisseling met de ouders opgestart. 

- Eerste brief: De leerling krijgt een strafwerk mee naar huis. 

- Tweede brief: De leerling mag een geplande uitstap met de klas niet mee doen. 

- Derde brief: De leerling mag een halve dag niet in de klas en maakt in een apart lokaal een 

contractwerk, opgesteld door de klasleerkracht. 
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Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.  Voor kinderen waar ordemaatregelen 

regelmatig voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken 

gemaakt.  

Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor 

het verstrekken van het onderwijs of om ons opvoedingsproject te realiseren, kan de 

directeur een tuchtmaatregel nemen. Dit gaat over gedrag dat een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische 

veiligheid van het kind zelf, van medeleerlingen, van personeelsleden of anderen.  

Mogelijke tuchtmaatregelen gaan van tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en 

maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen of tot een definitieve uitsluiting. 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om 

je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of 

een tuchtsanctie aangewezen is. Deze beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk 

gemotiveerd en meegedeeld aan de ouders van de leerling. Deze schorsing gaat 

onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. 

Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met het zelfde aantal verlengd worden. De 

directeur motiveert deze beslissing. 

In het geval van definitieve uitsluiting en wanneer ouders geen inspanningen doen om hun 

kind in een andere school in te schrijven, gaat deze definitieve uitsluiting effectief in werking 

na één maand, dan is de school niet meer verantwoordelijk voor de opvang van de 

uitgesloten leerling. Het CLB kan dan mee helpen zoeken naar een oplossing. 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is het in principe op school aanwezig maar neemt 

het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de 

opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk 

gemotiveerd en bekend gemaakt aan de ouders. Hetzelfde geldt voor een definitieve 

uitsluiting waarbij het kind nog niet in een andere school werd ingeschreven. 

Ouders kunnen tegen een beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen door 

binnen de vijf dagen een verzoekschrift aangetekend aan het schoolbestuur te richten. Het 

schoolbestuur dient dan een beroepscommissie samen te stellen, die een gemotiveerde 

beslissing zal nemen in het streven naar een consensus. Het beroep schort de uitvoering van 

de beslissing tot uitsluiting niet op.  

 

Aanvulling: 

Op school dulden wij geen verbale en fysieke agressie.  

Wanneer het gedrag van een kind de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, 

personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directie een tuchtmaatregel nemen.  
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10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

In de bijlage vind je jaarlijks de bijdrageregeling. Dit is een lijst met de schoolkosten. Op die 

lijst staan zowel de verplichte als niet-verplichte uitgaven.  Niet-verplichte uitgaven zijn 

uitgaven voor zaken die niet verplicht zijn maar die wanneer er gebruik van gemaakt wordt, 

wel moeten betaald worden. Een aantal zaken die hier voorbeeld van zijn: het 

middagtoezicht wanneer je kind over de middag op school blijft, een klasfoto, het nuttigen 

van soep of melk (melk enkel op de kleuterschool), …. Voor sommige bedragen staat er een 

vaste prijs, voor andere kosten is er een richtprijs. Deze ligt steeds in de buurt van de prijs 

die zal moeten betaald worden. De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad. De 

maximumfactuur voor kleuters is €50 euro per schooljaar, die van de kinderen in de lagere 

school is €95 per schooljaar.  Over een hele schoolloopbaan mag de kost van meerdaagse 

uitstappen (extra muros) maximaal €480 kosten. Gemaakte kosten kunnen worden 

aangerekend wanneer er geen afwezigheid of afzegging op voorhand werd gemeld. 

Ouders krijgen iedere maand een onkostennota als rekening. We verwachten dat de 

rekening op tijd en volledig betaald wordt volgens de datum die erop vermeld staat. Ouders 

worden aangemoedigd om via domiciliëring te betalen. Ouders zijn, ongeacht ze samen 

leven of niet, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat 

beide ouders aangesproken worden om de volledige rekening te betalen, wanneer ze het 

oneens zijn met elkaar.  Wanneer ouders overeenkomen om elk de helft van de rekening te 

betalen, kan de rekening in twee helften opgesplitst worden. Zolang de rekening niet 

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

ongeacht afspraken die ze onderling maakten.  

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, neem je contact op 

met de directeur. Er kunnen op discrete wijze afspraken gemaakt worden over een 

aangepaste betalingswijze. Indien de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 

en de afspraken die gemaakt werden niet gevolgd worden, zal de school verdere stappen 

ondernemen. Indien overleg tot geen resultaten lijkt, kan de school overgaan tot 

aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kan de wettelijke intrestvoet 

aangerekend worden.  

Sommige ouders hebben recht op een sociaal tarief voor remgeld, warme maaltijd en 

studie. Zij betalen dan 40% van de oorspronkelijke prijs. Verdere info via het secretariaat.  

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie zelfde infobrochure punt 9)  

Personen, bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens momenten zoals een 

schooletentje, een schoolbijeenkomst of een schoolfeest. 

12 Vrijwilligers  

Onze school werkt samen met vrijwilligers. De wet verplicht scholen om de vrijwilligers over 

een aantal punten te informeren en doet dit via een aantal bepalingen, zoals een 

vrijwilligersovereenkomst en een verzekeringscontract tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid. Dit laatste werd afgesloten bij IC Verzekeringen. Een onkostenvergoeding 

kan overeengekomen worden. De afspraak wordt gemaakt dat een vrijwilliger discreet 

omgaat met de geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 
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13 Welzijnsbeleid  

13.1 Preventie  

Onze scholengemeenschap heeft een preventie-adviseur,   

te bereiken via: joffrey.lefevre@edugo.be 

13.2 Verkeersveiligheid 

Wij verwachten van de ouders dat zij de gangbare verkeersregels rondom de school 

respecteren o.a. de voorziene parkeerplaatsen gebruiken en het doorgaand verkeer niet 

hinderen. Wij verwachten van de kinderen dat zij dagelijks het fluojasje dragen, dat ze 

ontvingen van de school. We verwachten van kinderen en stimuleren hen om de geleerde 

verkeersregels toe te passen.  

13.3      Medicatie toedienen en ziek worden op school 

Een kind dat ziek is, blijft thuis. We vragen ouders om geen zieke kinderen naar school te 

brengen. Het is eveneens belangrijk dat de ouders doorgeven aan de school wanneer hun 

kind een besmettelijke ziekte heeft. De school neemt dan contact op met de CLB-arts. 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 

worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal 

de school het kind in het ziekenbed laten rusten tot afhaling mogelijk is. In uitzonderlijke 

gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze 

vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningswijze omschrijft. Andere verpleegkundige handelingen of medische 

behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via 

oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd 

schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met 

verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

Wanneer je kind een ongeval heeft op school, worden de eerste zorgen toegediend (bv. 

wondverzorging).  Er wordt indien het ernstig is contact opgenomen met de ouders of het 

noodnummer van het gezin, om van daaruit verdere afspraken te maken over de te nemen 

stappen (bv. spoedbehandeling, ziekenhuisopname). Het is bijzonder belangrijk dat de 

ouders hun contactgegevens up-to-date houden. Aan wie het kind komt halen of meeneemt 

naar de arts of het ziekenhuis, wordt een blanco geneeskundig attest meegegeven. Dat 

dient te worden ingevuld door de arts om een verzekeringsdossier van schoolongeval te 

kunnen opstarten. 

13.4     Roken is verboden op school 

Op het volledige schooldomein is er een algemeen rookverbod van kracht,   

24 uur op 24, alle dagen van de week voor leerlingen, leraren, ouders en anderen. 

 

mailto:joffrey.lefevre@edugo.be
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14 LEEFREGELS  

14.1  ‘De 4 gouden regels’ 

Om de werking in de klas of op de speelplaats  

zo goed mogelijk te laten verlopen, gebruikt de school  

4 gouden regels. Deze vind je overal op de speelplaatsen terug. 

Alles en iedereen op zijn plaats:  

Alles heeft zijn vaste plaats. Als iedereen alles op de juiste plaats legt,  

bewaren we de orde zowel in de klas als op de speelplaats.  

Alles en iedereen op zijn tijd:  

Hier is het belangrijk dat iedereen goed weet op welk tijdstip iets mag/niet mag. 

We dragen zorg voor alles en iedereen:  

We gaan op een respectvolle manier om met elkaar en met school- en spelmateriaal. 

Ook bij de godsdienstige vieringen verwachten wij dat iedereen participeert met een 

ingetogen en respectvolle houding voor ieders geloof en overtuiging.  

 ‘Stop is stop’:  

Als iemand iets niet leuk vindt en ‘stop’ zegt, houdt iedereen daar rekening mee. 

 

14.2  Enkele praktische afspraken  

- Kinderen worden TIJDIG op school verwacht, dus vóór het eerste belsignaal. Er wordt 

  AFSCHEID genomen met de kinderen aan de poort, niet op de speelplaats. Peuters en 

  kleuters 1ste kleuterklas mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur in de klas afgezet worden. 

- Kinderen worden OPGEHAALD aan de voorziene plaats: 

   jongste kleuters (peuter en eerste kleuterklas): in de klas,    

   oudere kleuters: op de speelplaats, 

   lagere schoolkinderen:  aan de schoolpoort (niet op de speelplaats of in de gangen).  

- Ouders bekijken dagelijks de schoolagenda van hun lagere schoolkinderen.  

- Alle kinderen gebruiken een brooddoos en een hervulbare drinkfles.  

In het lager krijgen de kinderen een drinkfles aangeboden door de school.    

De kinderen drinken in de klas enkel water.  

‘s Middags drinken kinderen water, soep of melk (melk enkel in kleuterschool).  

- In de kleuterschool gebruiken we GEEN TROLLEYBOEKENTASSEN, 

  omwille van de veiligheid op de trappen. 
 

14.3  Kledij 

De kinderen dragen ten allen tijde verzorgde en gepaste kledij. Wanneer de school vindt dat 

de kledij niet past, dan wordt het kind aangesproken. Tijdens de lessen 

bewegingsopvoeding dragen de kinderen van het  lager de gymkledij van school. Tijdens de 

zwemlessen dragen de kinderen steeds een badmuts die aangekocht is via de school (de 

kleur van de badmuts is immers belangrijk voor de veiligheid in het water). De meisjes 

dragen een badpak en de jongens een aansluitende zwembroek.  
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14.4  Persoonlijke bezittingen 

Wanneer een kind op vraag van de ouders een gsm bij heeft, staat deze op 

het schooldomein steeds af. Het meebrengen van een gsm naar school is op 

de verantwoordelijkheid van de ouders.  Speelgoed blijft steeds thuis en 

uitzonderingen (springtouw, knikkers,…) worden vooraf aangekondigd. 

14.5  Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel 

op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met 

het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 

veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 

materiaal aanrekenen aan de ouders. We sporen de kinderen aan om restafval en 

drankkartons niet te laten rondslingeren, maar in de vuilnisbakken te sorteren. 

14.6  Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat 

de school het nodige doen om dit op te lossen door in gesprek te gaan met de leerlingen. 

Indien nodig worden ook de ouders hierbij betrokken. We hebben een schoolreglement op 

kindermaat om kinderen te helpen zodat pestgedrag voorkomen of behandeld wordt.    

14.7  Bewegingsopvoeding / zwemmen 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen 

bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van 

een doktersattest. Indien je kind is ziek geweest en daardoor nog 

niet kan aansluiten bij de lessen bewegingsopvoeding, vraag dan 

zeker een attest aan de behandelende arts, om vrijstelling van deze 

lessen te bekomen. 

14.8  Huiswerk en agenda van uw kind 

Wij verwachten dat de taken en lessen die genoteerd worden in de agenda door de kinderen 

worden gemaakt. De ouders ondertekenen minstens wekelijks de agenda. Op de infoavond 

bij begin van het schooljaar worden specifieke afspraken door de klasleerkracht gemaakt.  

14.9  Rapporteren over uw kind en leerlingenevaluatie 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we via 

oudercontacten en rapporten. In de lagere school worden er per schooljaar 4 rapporten 

uitgedeeld. Elk rapport evalueert 4 onderdelen namelijk: de persoonlijke ontwikkeling, het 

puntenrapport, het bewegingsrapport en het mediarapport. 

We verwachten dat deze rapporten worden ondertekend.  

Niet-samenlevende ouders kunnen een dubbel rapport aanvragen. 

In samenwerking met het CLB wordt een kleuter- en leerlingvolgsysteem uitgebouwd (zie p. 

13 bij individuele leerlingenbegeleiding). Dit houdt in dat alle resultaten, vorderingen, 

observaties van uw kind worden bijgehouden en besproken op de klassenraad. 
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15 Revalidatie / Logopedie / Kinesitherapie 

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

tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: als eerste een verklaring van de 

ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden. Vervolgens een  

medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 

blijkt en als laatste een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de 

lesuren vereist is. 

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

gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 

16 PRIVACY 

16.1 Verwerken van persoonsgegevens 

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

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

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

gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 

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

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

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

16.2   Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

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

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

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

gegevens inzien.  

Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de 

overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze 

brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte.  

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

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

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

door te geven. 

16.3   Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen 

gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. 
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We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die 

te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen 

hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen 

het bezwaar respecteren en afspraken maken omtrent het al dan niet publiceren van de 

beelden van jouw kind. 

16.4   Recht op inzage en toelichting 

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

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

toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

17 Leerlingbegeleiding 

Onze school biedt leerlingbegeleiding aan. Daarbij hebben we aandacht voor het stimuleren 

van de metacognitieve kennis en vaardigheden. Hiermee worden de kennis en de 

opvattingen over het eigen denken en leren en het actief bewaken en bijsturen ervan 

bedoeld. De school geeft elke leerling inzicht in zijn individuele competenties en 

ondersteunt een vlotte overgang tussen de verschillende kleuterklassen en leerjaren. Er is 

ook aandacht voor de overgang naar het secundair onderwijs. De eigen interesses, talenten 

en competenties van de leerlingen zijn hierbij belangrijke elementen. Het schoolteam 

besteedt ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontplooiing van de leerling en het fysiek 

welzijn.  

 

18 Welzijnsbeleid  

18.1 Leerlingenraad 

Jaarlijks wordt er in de lagere school een leerlingenraad samengesteld. Eén leerling per klas 
vertegenwoordigt de volledige klasgroep. De schoolraad komt 3 keer per schooljaar samen 
met de werkgroep speelplaats om te luisteren naar de ideeën en wensen van de leerlingen. 
Mogelijke voorstellen worden besproken en bij goedkeuring door het schoolteam 
ingevoerd. 

 18.2  Schoolraad 

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

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

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

wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

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

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van 

de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid na 

kandidaatstelling. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. In maart 2017 werd de nieuwe schoolraad samengesteld (zie 

blz. 4). Aangezien er evenveel plaatsen als kandidaten waren, was er geen verkiezing nodig. 
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18.3   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. 

In onze school is er geen ouderraad, maar wel een enthousiaste en goed werkende 

oudervereniging (zie blz. 4). Iedere ouder of betrokkene in de opvoeding die zich wenst te 

engageren is welkom. De data van de vergaderingen staan op de schoolkalender en op de 

website. 

18 Klachtenregeling 

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

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

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

opnemen met de directeur. 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar 

om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 

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

gebeuren via een aantekende brief.  

Contactgegevens: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen,   

Guimardstraat 1,  1040 Brussel.  
02 507 06 01   

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

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

dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:  

- Als eerste  moet de klacht betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 

maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste 

gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.  

- Als tweede mag de klacht niet anoniem zijn.  

- Als derde mag de klacht niet gaan over een feit of feiten die de 

klachtencommissie al heeft behandeld.  

- Als vierde moet de klacht 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.  

- En als vijfde en laatste voorwaarde moet de klacht  binnen de bevoegdheid 

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

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

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

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

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement, beschikbaar via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

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

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep 

worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

19 Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 

onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met 

betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De 

inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de 

ouders. De meest recente versie staat telkens op de website.  Op hun verzoek ontvangen de 

ouders een papieren versie van het document. 
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