SCHOOLBROCHURE
2021 - 2022

Partner in Tabor
Hoofdschool
Kloosterstraat 33
9080 Beervelde

Vestiging Hijfte
Hijfte-Center 33
9080 Lochristi

1. Schoolreglement
2. Pedagogisch project

VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi – Zaffelare
Zaffelare – Dorp 6
9080 ZAFFELARE

2

INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................... 2
INFORMATIE ..................................................................................................................................... 5
1. Contacten ............................................................................................................................ 5
2. Het schoolteam .................................................................................................................... 6
3. Organisatie van de school .................................................................................................... 7
3.1. Schooluren ........................................................................................................................ 7
3.2. Voor- en naschoolse opvang - middagpauze ........................................................................ 7
3.3. Veilig naar school ............................................................................................................ 10
3.4. Huiswerk, agenda en rapport .......................................................................................... 10
3.5. Lichamelijke opvoeding en zwemmen ............................................................................... 11
4. Samenwerking ................................................................................................................... 12
4.1. Met de ouders .......................................................................................................................... 12
4.2. Leerlingenraad ................................................................................................................. 12
4.3. Scholengemeenschap ...................................................................................................... 12
4.4. Schoolbestuur.................................................................................................................. 12
4.5. Schoolraad ...................................................................................................................... 13
4.6. Ouderraad ....................................................................................................................... 13
4.7. Commissies ..................................................................................................................... 13
4.8. Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ........................................................................ 14
5. Engagementsverklaring ..................................................................................................... 15
5.1. Oudercontacten .............................................................................................................. 15
5.2. Infoavonden ................................................................................................................... 16
5.3. Aanwezig zijn op school en op tijd komen ......................................................................... 16
5.4. Individuele leerlingenbegeleiding .................................................................................... 17
5.5. Positief engagement ten aanzien van de school ................................................................ 17
6. Inschrijven van leerlingen .......................................................................................................... 18
6.1. Capaciteitsbepaling .......................................................................................................... 18
6.2. Inschrijven ....................................................................................................................... 19
6.3. Weigeren......................................................................................................................... 20
6.4. Ouderlijk gezag ........................................................................................................................... 21
6.5. Verlaging van de leerplicht......................................................................................................... 21
6.6. Taalscreeining en taalintegratietrajecten .......................................................................... 22
6.7. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs.................................................................................... 23
7. Organisatie van de leerlingengroepen ................................................................................ 24
7.1. Zittenblijven .................................................................................................................... 24

VZW Vrij Kath. Onderwijs Lochristi – Zaffelare

VBS De Sprankel

3
8. Afwezigheden .................................................................................................................... 25
8.1. Problematische afwezigheid .................................................................................................... 27
8.2. Onderwijs aan huis .......................................................................................................... 28
9. Een- of meerdaagse schooluitstappen .................................................................................. 28
10. Getuigschriften basisonderwijs........................................................................................... 28
11. Orde- en tuchtmaatregelen .............................................................................................. 28
11.1. Preventieve schorsing als bewarende maatregel ............................................................. 32
11.2. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en uitsluiting .................................. 33
12. Bijdrageregeling ............................................................................................................... 35
13. Geldelijke en niet – geldelijke ondersteuning.................................................................... 37
13.1. Vrijwilligers .................................................................................................................... 37
13.2. Welzijnsbeleid ............................................................................................................... 38
14. Omgangsvormen .............................................................................................................. 39
14.1. Gedragsregels ................................................................................................................ 39
14.2. Milieubeleid................................................................................................................... 39
14.3. Eerbied voor materiaal ................................................................................................... 39
14.4. Persoonlijke bezittingen ................................................................................................. 40
14.5. Drank ............................................................................................................................ 40
14.6. Kleding .......................................................................................................................... 40
14.7. Fietsen .......................................................................................................................... 40
14.8. Klasbibliotheek .............................................................................................................. 40
14.9. Verjaardagen ................................................................................................................. 41
14.10. Ouderlijk gezag ............................................................................................................ 41
15. Revalidatie/logopedie ...................................................................................................... 41
16. Privacy ............................................................................................................................. 42
16.1. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering ............................................... 43
16.2. Recht op inzage en toelichting ........................................................................................ 42
16.3. Bewakingscamera .......................................................................................................... 42
16.4. Conflicten ...................................................................................................................... 42
16.5. Klachtenregeling ............................................................................................................ 42
17. Infobrochure onderwijsregelgeving .................................................................................. 44
PEDAGOGISCH PROJECT ......................................................................................................... 46
VAKANTIEDAGEN EN BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2021 2022 ...................................................... 50

VZW Vrij Kath. Onderwijs Lochristi – Zaffelare

VBS De Sprankel

4
Beste ouders,
Hartelijk welkom op onze school. We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u stelt in onze
school.
We hopen dat uw kind zich goed zal voelen bij ons. Alle personeelsleden zullen zich daarvoor ten
volle inzetten. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Dat is wat wij ons voortdurend
voor ogen moeten houden.
We rekenen op een heel goede samenwerking met u, ouders. Samen kunnen we er iets goed van
maken.
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.
Bij eventuele vragen of problemen zullen we zoeken naar een kind-gerichte oplossing.
Om dit alles te verwezenlijken verwachten we van u dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen
van onze school na te streven en de afspraken na te leven.
Ons schoolreglement 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 eigenlijke schoolreglement dat
o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving,
ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, sanctioneringsbeleid, de
bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid
op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. In het derde deel vind je het pedagogische project
van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 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 opnieuw
ter akkoord aan je voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Beste kinderen,
Ook van harte welkom. Voor de meesten is het een leuk weerzien, voor anderen een volledig
nieuwe wereld. Hopelijk voel je je hier snel thuis. Wij zullen je daarbij helpen. En … is er een probleem, we lossen het samen op.
We wensen je een heel fijn schooljaar toe.
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INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar
wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1. CONTACTEN
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel
niet om ons te contacteren.

SCHOOLINFO
Vrije Basisschool De Sprankel
Niveau: kleuter en lager
Hoofdschool
Adres: Kloosterstraat 33
9080 Beervelde
E-mail: directie@desprankel.be
Website: www.desprankel.be
Tel 09 355 88 00

Afdeling Hijfte
Niveau: kleuteronderwijs
Adres: Hijfte-Center 33
9080 LOCHRISTI
Tel 09 355 75 36

Schoolstructuur
Schoolbestuur
VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare
Zaffelare-Dorp 6
9080 LOCHRISTI – ZAFFELARE
Directie
Dhr. Wesley De Mulder
E-mail: directie@desprankel.be
Tel 09 355 88 00
GSM 0499 32 15 40
Secretariaat
Mw. Mieke Baert
E-mail: secretariaat@desprankel.be
Tel 09 355 88 00
GSM 0496 80 49 57
Zorgcoördinator
Mw. Hilde Baert
E-mail: hilde.baert@desprankel.be
Tel 09 355 88 00
GSM 0478 34 22 87
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2. HET SCHOOLTEAM
Personeel Kleuterschool hoofdschool
P / 1K
2/3KA
2/3KB
Kinderverzorgster

Mw. De Mol Joke
Mw. Van Theemsche Veerle
Mw. Van Peteghem Karen
Mw. Van de Vijver Katleen
Mw. Van Theemsche Veerle
Mw. Van Renterghem Sabine

Personeel Kleuterschool Hijfte
P/1K
Mw. Cotman Lindsay
2/3 K
Mw. De Kerpel Kimberley

: 0476 50 95 24
: 0472 68 34 62
: 0499 08 11 92
: 09 355 23 48
: 0472 68 34 62
: 0479 62 65 91

:

0499 42 70 72
: 0472 73 10 93

Personeel Lagere school
1e leerjaar
Mw. Bogaert Imka
Mw. Van den Nest Kim
e
2 leerjaar
Mw. Van Buynder Leen
Mw. Van den Nest Kim
e
3 leerjaar
Dhr. Noens Kristof
e
4 leerjaar
Mw. Van Verdegem Veerle
Mw. Schepens Lisa
e
5 leerjaar
Mw. Braeckman Els
Mw. Schepens Lisa
6e leerjaar
Dhr. Vermeire Jan-Pieter

: 0477 90 21 84
: 0474 89 48 35
: 09 328 35 07
: 0474 89 48 35
: 03 778 29 61
: 09 328 52 04
: 0476 02 72 26
: 09 367 67 09
: 0476 02 72 26
: 09 328 17 74

Gymleerkracht :

Dhr. Van Hooreweghe Rik

: 0473 34 20 70

Zorgondersteuning:

Mw. Schepens Lisa, Mw. Verbelen Lotte,
Mw. Van Theemsche Veerle

ICT-coördinator:

Dhr. Tas Stijn

Veiligheidscoördinator : Dhr. De Smet Johan

: 09 356 98 01

Onderhouds- en toezichthoudend personeel
• Mw. Ludwine Van Peteghem
• Mw. Kelly Van Heesvelde
• Mw. Gina Van De Velde
• Mw. Deniz Bas (Hijfte)
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3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
3.1.

Schooluren

Van (u.)
Tot (u.)
Maandag
8u25
12u00
13u30
15u25
Dinsdag
8u25
12u00
13u30
15u25
Woensdag
8u25
12u00
Donderdag
8u25
12u00
13u30
15u25
Vrijdag
8u25
12u00
13u30
15u25
• De leerlingen moeten tijdig op school aanwezig zijn zodat de lessen niet verstoord worden.
• Wie toch te laat komt, meldt zich bij het binnenkomen aan bij het secretariaat.
• Ouders worden verwittigd bij elke niet – gewettigde afwezigheid.
• Speeltijden: De speeltijden duren een kwartier. Uitzonderlijk kan uw
kind tijdens de speeltijden binnenblijven, mits een schriftelijke aanvraag van de ouders.
• Verlaten van de school: De kinderen verlaten de school bij het einde
van de schooltijd (12:00u en 15:25u) ofwel wanneer ze worden afgehaald ofwel op het einde van de studie of naschoolse opvang (17:00u). Bij uitzondering hierop
is een toelating vereist van de ouders.
• Willekeurig verlaten van de school na schooltijd is dus niet toegestaan !
•

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van
studietoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs
en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

3.2.

Voor- en naschoolse opvang - middagpauze

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang : elke dag vanaf 07:30u
in de Kloosterstraat gaat de voorschoolse opvang door in de eetzaal en bij goed weer buiten op de
speelplaats. Deze opvang dient schriftelijk te worden aangevraagd aan de hand van de vragenlijst
die u ontvangt bij de inschrijving of bij het begin van het schooljaar. De leerlingen hebben vóór en
na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Opvang Vestiging Hijfte :
Er is mogelijkheid voor opvang vanaf 07:30u en na school tot 17:00u
Middagopvang (alle vestigingen)
Er zijn twee mogelijkheden :
 uw kind neemt een warme maaltijd
 uw kind brengt een lunchpakket mee van thuis en drinkt soep of een drankje van school.
Ook in de eetzaal is de mogelijkheid aanwezig om gratis water te verkrijgen.
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Voorzie de brooddoos en schooltasje met de naam van uw kind A.U.B.!!!
Wij streven om organisatorische redenen naar een regelmaat voor het gebruik van een warm
middagmaal.
Wil dus op maandagmorgen het aantal maaltijden voor de ganse week opgeven a.u.b. Indien
voorafgaandelijk gemeld werd dat een kind ziek of afwezig is, dan wordt een bestelde maaltijd niet
aangerekend.
Kinderen die ‘s middags naar huis gaan mogen pas vanaf 13.00 uur terug op de speelplaats komen.
Kinderen die 's middags overblijven betalen een bijdrage van € 0,50. Voor deze opvangkosten ontvangt u in de loop van de maand februari een fiscaal attest.
Naschoolse opvang
Naschoolse opvang: Kloosterstraat:
Keuzemogelijkheid: op de hoofdschool tot 17:00u of naar Ferm (Stekelbees), Beervelde.
“Ferm (Stekelbees) Beervelde” (Kloosterstraat 2) voorziet opvang vanaf 07:00u tot 19:00u. Op
schoolvrije dagen is enkel Ferm Lochristi geopend.
Naschoolse opvang op school vanaf 15:45u tot 17:00u. Dit betekent dat wie ná 17:00u nog opvang
nodig heeft, naar Ferm Beervelde wordt gebracht. Gelieve dit zeker te melden aan de klastitularis.
Naschoolse opvang: Hijfte
Keuzemogelijkheid: op school tot 17:00u of om 16:00u met de bus naar Ferm, Lochristi of met de
bus naar Ferm Zaffelare.
Studie
De kinderen van de lagere afdeling kunnen naar de geleide studie op maandag, dinsdag en donderdag. Onder toezicht maken ze hun huiswerk of leren ze hun lessen in een rustig lokaal. Er is
geleide studie vanaf 15:45u tot 16:45u. De geleide studie is vanaf het 2e leerjaar. Het 1e leerjaar
kan na de kerstvakantie ook naar de geleide studie komen.
Op vrijdag is er géén geleide studie. Iedereen die na schooltijd moet blijven, kan naar de naschoolse opvang op school tot 17:00u. Wie langer moet blijven, gaat om 15:30u onder begeleiding
naar Ferm Beervelde gebracht.
Na 17:00u is er géén opvang meer op school. Dit is het sluitingsuur van de school. U kan ook kiezen om uw kind naar de opvang in Ferm te laten gaan onmiddellijk na schooltijd. De kinderen
worden onder begeleiding naar Ferm gebracht.
Woensdagnamiddag
Er is opvang tot uiterlijk 12:15u. Kinderen die naar Ferm gaan, worden onder begeleiding van een
leerkracht naar daar gebracht.
In de vestiging Hijfte is er opvang voorzien tot 12:30u.
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Initiatief buitenschoolse opvang
•

Secretariaat
LOBOS
Boskapellaan 65
9080 LOCHRISTI
Tel 09 355 55 34

•

BEERVELDE Ferm (Stekelbees)
Kloosterstraat 2
9080 BEERVELDE
09/355 52 58

De school werkt samen met FERM voor de naschoolse opvang.
Meer info over FERM : zie schoolsecretariaat.
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3.3.

Veilig naar school!

Bij het brengen of ophalen van uw kind vragen wij om de verkeersregels te respecteren. Dit om de
veiligheid van onze kinderen te vergroten.
Leerlingenvervoer
Dankzij de inspanningen van het gemeentebestuur van
Lochristi kunnen de kinderen van onze school genieten van
het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. De afhaling wordt
verzekerd voor de kinderen van beide scholen uit Beervelde
en Hijfte.

3.4.

Huiswerk, agenda en rapport

Huiswerk en lessen
Zij hebben tot doel de leerstof in te oefenen of te herhalen. Zij geven ook een beeld aan de ouders
van de leerstof waaraan gewerkt wordt. In de hogere klassen kunnen huistaken of lessen een onderdeel vormen van “leren leren”; leren plannen van een hoeveelheid leerstof.
Afspraken: huistaken en lessen worden op maandag, dinsdag en donderdag gegeven. De gemiddelde
duur is als volgt: 15 tot 30 minuten voor de eerste graad + elke dag oefenen van leestechnieken, 30
tot 45 minuten voor de tweede graad en ongeveer 60 minuten (ook op woensdag en vrijdag) voor de
derde graad.
Huistaaktips per leerjaar worden bij de aanvang van het schooljaar meegegeven met uw kind. Gelieve ze zeker eens grondig door te nemen.
De leerlingen worden geacht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht is steeds gerechtigd deze
leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen.
De schoolagenda
De schoolagenda is een officieel bewijsstuk van het schoolbezoek. Dagelijks wordt de schoolagenda
ordelijk ingeschreven: het lesonderwerp dat wordt meegedeeld door de leraar en eventueel de
huistaak of opdrachten tegen de volgende les. De schoolagenda is een belangrijk hulpmiddel om de
studie te plannen.
Afspraken: wij dringen erop aan dat de agenda iedere dag door één van de ouders wordt ondertekend. De controle gebeurt door de klastitularis.
Ook boodschappen van ouders aan leerkrachten en omgekeerd vinden hier hun plaats.
Rapport
Via het rapport tracht de school een objectief beeld te schetsen van de vorderingen die een kind
maakt. Hierbij wordt niet enkel de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de sociaal–emotionele en
sportieve ontwikkeling in beeld gebracht.
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Het perioderapport :
Het zijn de resultaten op de toetsen die uw kind behaald heeft tijdens de afgelopen 5 à 6 weken die
met cijfers worden weergegeven.
De schriftelijke toetsen worden met het rapport meegegeven zodat de punten van het rapport verduidelijkt worden. We vragen u deze toetsen na te kijken en te ondertekenen voor gezien.
Data perioderapporten:
29/10 – 24/12 – 25/02 – 01/04 – 03/06 – 28/06
Het leefrapport (sociale vaardigheden):
Daarin wordt vermeld hoe uw kind zich gedraagt op school en in de klas. Elke maand wordt een sociale vaardigheid in de kijker geplaatst, welke dan ook mee beoordeeld wordt op het speciale leefrapport (sociale talenten).
Het syntheserapport met een rapport voor muzische opvoeding en een
bewegingsrapport:
twee maal per jaar waarbij we het dagelijks werk van de kinderen in een
breder kader plaatsen. De verschillende vakken worden dan in een juiste
verhouding samengeteld en getotaliseerd tot een “procentenrapport”. Tevens ontvangt uw kind een “sportrapport” en een rapport “muzische activiteiten”, waarin de neerslag te vinden is over de sportieve en muzische ontwikkeling.
Wij proberen het rapport elke keer mee te geven voor het weekend of een vakantie, zodat u rustig de
tijd krijgt om het samen met uw kind in te kijken.

3.5.

Lichamelijke opvoeding en zwemmen

Onze school is een dynamische school. De leerlingen krijgen de kans om verschillende vaardigheden
te oefenen en plezier te beleven aan de bewegingsactiviteiten.
Aangezien de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen deel uitmaken van het lessenpakket, zijn
alle kinderen verplicht aan deze lessen deel te nemen. Indien een kind niet kan deelnemen aan deze
lessen is een medisch attest vereist.
Lichamelijke opvoeding
De kleuters turnen 2x50min./week. Lagerschoolkinderen turnen wekelijks 50 min. Voor de bewegingslessen dragen de leerlingen van de lagere school een T-shirt met het logo van de school met een
zwarte bermuda of short en witte turnpantoffels met een witte zool. Alles moet voorzien zijn met de
naam van het kind. De leerlingen nemen regelmatig de gymkledij mee om te wassen.
Tarieven
T-shirt met het logo van de school 9 euro (verplicht)
Zwarte bermuda of short
Zelf aankopen
Turnpantoffels
Zelf aankopen
Zwemmen
Om de 14 dagen gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen in het zwembad van het Provinciaal Domein te Wachtebeke.
De kinderen van de 3e kleuterklas zwemmen wekelijks tot 26 november, telkens op vrijdagvoormiddag.
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De kinderen krijgen de lijst met de zwemdata in hun schriftje. (zie ook de website van school !)
Het zwemmen gebeurt in niveaugroepen o.l.v. de gymleerkracht, een extra zwemleerkracht, leerkrachten en zwemmoeders of –vaders. Tweemaal per schooljaar krijgen de leerlingen de gelegenheid
om een zwemdiploma te behalen.
Ouders worden verzocht, indien hun kind buiten de school zwemdiploma’s behaalde, een kopie hiervan te bezorgen aan de gymleerkracht.
 Niet-zwemmers blijven op school !!!
Vergoeding voor vervoer: 3 euro.
De inkom wordt betaald door het gemeentebestuur van Lochristi.

4.

SAMENWERKING

4.1.

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan
steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur
of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten.

4.2.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel het welbevinden van onze leerlingen te verhogen. Uit iedere klas van
het 2de tot en met het 6de leerjaar vertegenwoordigen 2 leerlingen per jaar de klas. De verkiezing
vindt plaats in september en de vergaderingen gebeuren tijdens de middagpauze.
Deze kinderen komen samen om actuele punten te bespreken. Dit gebeurt samen met de verantwoordelijke leerkrachten.
De samenstelling van de leerlingenraad komt in een nieuwsbrief.

4.3.

Scholengemeenschap

De Vrije basisschool De Sprankel maakt deel uit van Scholengemeenschap Babbel. Binnen een scholengemeenschap blijft de eigenheid van elke school steeds centraal staan. Volgende scholen behoren
tot dezelfde scholengemeenschap.
• De Weg-Wijzer te Zaffelare
• St.-Salvator te Gent
• De Mozaïek 1 + 2 te Gent
• St.-Bavo te Gent
• ’t Klimrek 1 + 2 te Gent
• De Boomhut te Gent
• BuBaO St.-Lievenspoort te Gent

4.4.
Voorzitter:
Leden:

Schoolbestuur
Mw. M. Naudts
Dhr. François Verbrugghen – Mw. Els Meyvaert – Dhr. Vincent De Cooman –
Mw. Sabine Vispoel – Mw. Nadine De Visscher – Dhr. Rudy Martens
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4.5.

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 informatieen 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. Het schoolbeleid wordt medebepaald door een schoolraad.
Afgevaardigden personeel
• Mw. Katleen Van de Vijver - Mw. Karen Van Peteghem - Mw. Els Braeckman
Afgevaardigden ouders
• Mw. Celine Dhont
Afgevaardigden lokale gemeenschappen
• Mw. Martine De Clercq - Mw. Conny Claeys - Mw. Kathleen Droesbeke
Voorzitter : Mw. Martine De Clercq

4.6.

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.
Voorzitter:
Mw. Celine Dhont

4.7.

Commissies

Diocesaan bureau voor het Katholiek Onderwijs
Beroepscommissie
Beroepscommissie basisonderwijs
Marialand 31
9000 GENT
Lokaal overlegplatform
Niet van toepassing.
Commissie inzake leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15,
1210 BRUSSEL
02/553 93 83 - commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Agentschap voor onderwijsdiensten – AGODI
T.a.v. Dhr. Frederik Stevens
Koning Albert II – laan 15
1210 BRUSSEL
02/553 65 56 - zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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4.8.
•
•
•

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken.
Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid).
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 leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben
constant nood aan individuele zorg.
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 je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft. Een ouder of leerling kan anoniem een vraag stellen of een verhaal vertellen
aan een CLB-medewerker.
Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en
de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook
daar kan je je niet tegen verzetten.

De psycho – sociale begeleiding
Kleuterschool
Op het einde van het schooljaar komt er een selectief onderzoek naar de schoolrijpheid van de kinderen van de 3de kleuterklas. Ook voor de 1ste en 2de kleuterklas houdt het CLB zich ter beschikking
van de leerkrachten en de ouders. Problemen i.v.m. de algemene ontwikkeling, de motorische of de
spraak- en taalontwikkeling kunnen nader bekeken worden.

Begin eerste leerjaar
De leerlingen zetten een belangrijke stap. Sommigen ondervinden moeilijkheden bij wat de lagere
school van hen verwacht. Het CLB wil in de lagere school helpen bij de opvang van problemen en bij
het zoeken naar geschikte oplossingen. Zo zullen er, indien nodig, beperkte klassikale onderzoeken
plaatsvinden. Individueel onderzoek kan op aanvraag van de leerkrachten, maar ook op aanvraag van
de ouders.

De zesdejaars
Zij worden begeleid bij de overgang naar het secundair onderwijs. Het CLB verstrekt ruime informatie
aan ouders en leerlingen. Op aanvraag kan een onderzoek plaatsvinden.
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De medische begeleiding
•
•
•
•

Opsporen en signaleren van lichamelijke problemen en hun eventuele invloed op het leren.
Begeleiding van medische problemen.
Opvolgen van de lichamelijke evolutie van 2,5 jarigen tot 12 jarigen.
Gezondheidsvoorlichting op school, in het centrum …

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Contactpersonen
Mevr. Lieselot Ingels
Mevr. Laurence Van de Weghe
Mevr. Jana Batjoens

Psycholoog CLB
Arts CLB
Verpleegster CLB

CLB - centrum ‘’Sint-Amandus” Halvemaanstraat 94 9040 GENT
Tel 09 277 84 00
Ondersteuningsnetwerk:

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Divergent

5. ENGAGEMENTSVERKLARING
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding van hun kinderen. Onze school
zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun.
Daarom maken we in de 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.
De school is verplicht om redelijke aanpassingen (waaronder differentiërende, remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen) te nemen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ook verduidelijken we dat ouders zich niet kunnen verzetten tegen het voorzien van redelijke aanpassingen.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

5.1.

Oudercontacten

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht
hebt op de werking van onze school.
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5.2.

Infoavonden

Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind. We verkiezen als school dan ook een
intense samenwerking met de ouders. Zo kan u zicht krijgen op de werking van de school en op de
evolutie van uw kind. Regelmatig overleg is daarbij noodzakelijk.
We organiseren bij het begin van het schooljaar een algemene ouderavond per klas of leerjaar.

1ste

2e

en leerjaar
en 4de leerjaar
de
5 en 6de leerjaar
Kleuters Hijfte-Center
Kleuters Kloosterstraat – 1e kl.
3de

Kleuters Kloosterstraat – 2/3e kl.

Infomomenten
donderdag 9 september 2021 – 19.00 u.
dinsdag 7 september 2021 – 19.00 u.
dinsdag 7 september 2021 – 19.45 u.
donderdag 9 september 2021 – 19.00 u.
dinsdag 14 september 2021 – 18.30 u.
dinsdag 14 september 2021 – 19.00 u.

Individuele oudercontacten
Lager:
Bij 1e maandrapport:
Bij 1e semesterrapport:
Kleuters:
Hoofdschool: kleuterschool:
Vestiging Hijfte:

week 8 – 9 november 2021
week 8 – 10 februari 2022

23 – 25 november 2021
26 – 27 april 2022
23 – 25 november 2021
26 – 27 april 2022

Uiteraard heeft iedereen de mogelijkheid om de leerkrachten van zijn/haar kind(eren) aan te spreken
na het beëindigen van de lessen.
In het 3e trimester vindt nog een oriënteringsgesprek plaats voor de leerlingen van het 6e leerjaar; dit
met de klastitularis en/of zorgcoördinator en CLB.
Op het einde van het schooljaar kunnen tevens contacten worden gepland. De namiddag van de laatste schooldag wordt hiervoor gereserveerd.
Contactpersoon voor een afspraak: naargelang de omstandigheid: de directie, de zorgcoördinator of
de klastitularis.
Wijze waarop de school contact opneemt : ofwel wordt u schriftelijk verwittigd ofwel nemen wij telefonisch contact op.

5.3.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig
en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen.
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De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift basisonderwijs.
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan
het CLB.
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat van de school. We verwachten dat je ons voor 8.30 u. verwittigt bij afwezigheid van je kind.
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je
kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

5.4.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met
jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat we als
school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van
jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt
en naleeft.

5.5.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. We engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren
van en het leren in het Nederlands; van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover
de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van
onze leerlingen te ondersteunen. 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
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6. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en
het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving kan
enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. De inschrijving van je kind eindigt wanneer
je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een
tuchtmaatregel.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel
een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de
klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op
basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen.
Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.
Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die
voorwaarden.

6.1. CAPACITEITSBEPALING
A. Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare
zitjes vind je hieronder terug. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
De capaciteit wordt voor het schooljaar 2021 - 2022 bepaald en hierdoor beperkt tot volgende
maximumaantallen:
School
Kleuter
Lager
Kloosterstraat 33
92 kleuters
144 leerlingen
Hijfte-Center 33
57 kleuters
De school bepaalt haar capaciteit voor Anderstalige Nieuwkomers op schoolniveau op 6 leerlingen.
B. De capaciteitsbepaling zal worden bekend gemaakt via:
- Gemeentelijk infoblad van eind juni
- Gemeentelijke website
- Onthaal nieuwe inwoners
- Website, afsprakennota en schoolbrochure van de school zelf
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6.2. INSCHRIJVEN
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode :
Uw school heeft momenteel geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.
A. voorrangsgroepen :
1. broers en zussen
2. kinderen van personeel
B. timing: De inschrijvingsperiode voor de leerlingen uit de voorrangsgroepen 1 en 2 start op de eerste schooldag van september van voorgaande schooljaar. Pas na 1 maart zullen andere groepen ingeschreven kunnen worden.
C. De inschrijvingsperiodes zullen op dezelfde wijze als de capaciteitsbepaling worden bekend gemaakt.
Overschrijding van maximumcapaciteit:
De directeur kan in volgende situaties leerlingen toch inschrijven als de maximumcapaciteit bereikt is:
1. voor de toelating van een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs;
2. voor de toelating van leerlingen die:
a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg;
b) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;
3. voor de terugkeer van leerlingen in het gewoon onderwijs die in het lopende of het voorafgaande
schooljaar in de school ingeschreven waren en die in een school voor buitengewoon onderwijs ingeschreven waren;
4. voor de toelating van leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning;
5. voor de toelating van kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid, indien de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde niveau en slechts één van de kinderen ingeschreven kan
worden omwille van de capaciteit;
6. zittenblijvers kunnen boven het maximumaantal geteld worden.
Besluit: voor het schooljaar 2020-2021:
1. geen aanmeldingsprocedure;
2. geen dubbele contingentering;
3. broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven vanaf 1/9 van het voorgaande
schooljaar;
4. anderen kunnen inschrijven vanaf 1/3;
5.aantallen : kleuters :
92
Kloosterstraat
57
Hijfte-Center
lagere school: 144
Anderstalige Nieuwkomers op schoolniveau: 6
6. bekendmaking procedure en aantallen: via voorgenoemde kanalen.
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Instapdata :
Kinderen geboren tem

komen na ...

dus vanaf ...

1 maart 2019

Zomervakantie

1 september 2021

8 mei 2019

Herfstvakantie

8 november 2021

10 juli 2019

Kerstvakantie

10 januari 2022

1 augustus 2019

instap 1 februari

1 februari 2022

7 september 2019

Krokusvakantie

7 maart 2022

19 oktober 2019

Paasvakantie

19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

30 mei 2022

Kleuters die 3 jaar of ouder zijn kunnen op elk moment worden ingeschreven en mogen op gelijk welke schooldag instappen.
Vóór de instapdatum mag de kleuter niet op school aanwezig zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft
hij dan de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
De school staat open voor leerlingen met een handicap, voor zover de draagwijdte reikt.
Acties rond opvang van deze leerlingen kunnen ondersteund worden vanuit GON of andere externe
diensten (vb. begeleiding diabetes vanuit UZ).
Voor kinderen die leerbedreigd zijn, is ondersteuning van CLB en externe diensten mogelijk.
• Op het niveau van de preventieve basiszorg bestaat de zorg voor leerlingen uit een aangepaste
aanpak, differentiatie en opvolging in de klas.
• Op het niveau van verhoogde zorg is er zorgoverleg, met daaruit voortvloeiend extra zorg op
school in of buiten de klas. Het CLB is op deze niveaus rechtstreeks betrokken bij de werking van
het zorgteam in zijn rol als schoolondersteuner.
• Op het niveau van uitbreiding van zorg is het CLB rechtstreeks betrokken bij de vragen rond individuele leerlingen en is er direct contact met leerling, ouders en leerkracht.
Binnen een HGD-traject van intake, strategie en onderzoeksgegevens, komt het CLB tot de indicatiestelling en advies. De zorg op school krijgt verder vorm en kan indien nodig aangevuld worden
met schoolexterne hulp.(GON, reva, logo,…)
• Op het niveau van school op maat kan – na advies van het CLB – de keuze worden gemaakt voor
een overstap naar een andere school, vervroegde of verlate instap in basis- of secundair onderwijs, naar buitengewoon onderwijs, al dan niet geïntegreerd onderwijs.

6.3. WEIGEREN
Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de
school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de
ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing
aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing door de directeur. Bij weigering neemt het schoolbestuur contact op
met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk.
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6.4. OUDERLIJK GEZAG
a) Zorg en aandacht voor elk kind
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen, ook voor kinderen die
een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra
aandacht bieden.
b) Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter
is, houdt de school zich aan de afspraak gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
c) Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden
genomen.
1. Afspraken i.v.m. de agenda, brieven …
2. Afspraken in verband met oudercontacten.
d) Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je
kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving
van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

6.5. VERLAGING VAN DE LEERPLICHT
De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht.
Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 jaar naar
5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar.
Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle
leerlingen in het basisonderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds. Dit blijft
behouden.
Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht
ingevoerd van 275 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden.
Het schoolreglement wordt op relevantie punten die betrekking hebben op afwezigheden aangepast
conform deze nieuwe regelgeving.
Ondanks de verlaging van de leerplicht, blijven tuchtmaatregelen beperkt tot leerlingen in het lager
onderwijs. Het woord ‘leerplichtig’ wordt geschrapt, omdat alle leerlingen in het lager onderwijs
leerplichtig zijn. Deze regelgeving blijft dus ongewijzigd.
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6.6. TAALSCREENING EN TAALINTEGRATIETRAJECTEN
Vanaf schooljaar 2021 – 2022 zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het eerste jaar
lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar) en dus in
het kleuteronderwijs. Die taalscreening kan voor sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject. Wat weten we er (nog niet) over?
Op dit moment ontwikkelt de KU Leuven, op basis van de SALTO, een nieuwe taalscreening voor vijfjarige kleuters. Daarbij gaan ze na in welke mate kleuters op een valide en betrouwbare manier kunnen getoetst worden. De toets wordt in juni 2021 opgeleverd. Het is een luistertoets met drie soorten opdrachten: doe-opdrachten, doe-opdrachten op papier en vragen op papier. Daarmee meet de
toets de luistervaardigheid en indirect ook de school- en instructietaal, als voorspeller voor schoolsucces. De toets zal bovendien ingebed worden in een brede observatie voor en na de afname van de
screening. De taalscreening is dus een bijkomend instrument binnen het breed evalueren van leerlingen. De screening heeft de bedoeling om bovenop de eigen ervaring en evaluatiegegevens waarover de leraar beschikt, bijkomende informatie te geven over de taalontwikkeling van de vijfjarige
kleuter.
De toets wordt voorzien van een handleiding voor afname en interpretatie van de resultaten en een
korte handleiding van wat leraren naar aanleiding van de toets kunnen ondernemen. Dat is het meest
essentiële: de screening stimuleert kleuterscholen om (nog) intensiever te werken aan taalstimulering bij kleuters.

TAALINTEGRATIETRAJECTEN
Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende
beheersen vanaf het schooljaar 2021 – 2022 een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dat kan door een taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt: een
krachtige, gedifferentieerde leeromgeving, werken in kleine(re) groepen met verhoogde interactie,
ondersteuning op maat in de klas, extra ondersteuning buiten de klas, werken met flexibele groeperingen ..;
In de eerste plaats streven we naar een krachtige taalleeromgeving voor alle kleuters. Voor sommige
kleuters kun je daarbovenop binnen en / of buiten de klas een intensievere ondersteuning aanbieden. De school kan ook beslissen om eventueel een deeltijds of voltijds taalbad te organiseren.
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6.7. TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS
De taalscreening heeft dus in de eerste plaats als doel om bijkomende informatie te geven om de
taalontwikkeling verder te stimuleren. Op het einde van het schooljaar vormen de evaluatiegegevens
van alle aspecten van de taalontwikkeling en de effecten van de taalintegratietrajecten op de leerlingen een onderdeel in het advies van de klassenraad in de overgang van het kleuter naar het lager
onderwijs.
Uiteraard naast tal van andere aspecten in de schoolrijpheid van de leerling, binnen het geheel van
de harmonische ontwikkeling.
Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs.
Toelatingsvoorwaarden zesjarigen (voor 1 januari van het lopende schooljaar)
De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de beslissing of een leerling
die zes jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar mag instappen in het gewoon lager onderwijs.
We onderscheiden drie groepen zesjarige leerlingen. In de schema’s verduidelijken we wanneer het
CLB een advies aan de ouders moet geven.
Zesjarigen die 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig waren in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs.
De klassenraad van de school waar de leerling kleuteronderwijs volgde, geeft op het einde van het
schooljaar een advies of de kleuter het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen aanvatten. De referentieperiodes in Zin in leren! Zin in leven! Kunnen hierbij een
hulpbron zijn.
Het advies van de klassenraad kleuteronderwijs kan gunstig of ongunstig zijn:
-

Bij gunstig advies heeft de leerling recht op instap in het lager onderwijs, zonder verdere
voorwaarden. De ouders beslissen of hun kind naar het lager onderwijs gaat of nog één
schooljaar kleuteronderwijs volgt.

-

Bij een ongunstig advies wordt de leerling tot het gewoon lager onderwijs toegelaten, zonder
verdere voorwaarden. De leerling is wel verplicht om in het lager onderwijs een taalintegratietraject te doorlopen. Dit kan een voltijds traject zij, tenzij voorafgaand al een voltijds traject
werd doorlopen. Een leerling kan gedurende het basisonderwijs maximaal één schooljaar een
voltijds traject volgen. Ouders kunnen ook beslissen dat hun kind nog een schooljaar kleuteronderwijs volgt.
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7. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan
overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat
je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor
je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van
jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school
geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende
schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing in het belang van
je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan
van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (na een instapdatum op de kleuterschool bijvoorbeeld) en bij de start van een nieuw schooljaar.

7.1. ZITTENBLIJVEN
Zittenblijven is een weloverwogen en ultieme maatregel die genomen wordt door de klassenraad –
de klasleerkracht, het zorgteam en de directeur, waaraan een traject van maximaal zorgzaam handelen en structureel overleg vooraf gaat.
Bij de overweging tot zittenblijven worden alle betrokkenen bij het onderwijsproces gehoord.
Dit zorgzaam handelen is een geheel van kind- en klasgerichte zorg en ondersteuning.
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Hierbij kijken we naar alle fasen van het zorgspectrum: van preventieve basiszorg (zorg in de klas),
over verhoogde zorg (extra zorg bij het zorgteam), naar uitbreiding van zorg (inzetten van logo, kine,
revalidatiecentrum,…).
De handelingsplannen voor zorg en ondersteuning worden in overleg opgesteld, uitgevoerd en geevalueerd.
Het overleg neemt alle vormen van opvolging aan zoals: het multidisciplinair overleg (MDO) tussen
de klasleerkracht, het zorgteam en het CLB, het zorgoverleg, de klassenraad en de oudercontacten.
We gaan steeds uit van het totaalbeeld van de leerling en houden rekening met de indicatoren welbevinden en betrokkenheid.
Bij het nemen van de beslissing tot zittenblijven laten we ons door volgende overwegingen leiden:
• Hoe is het met het zelfbeeld van het kind gesteld?
• Hoe schatten we de socio-emotionele effecten van het zittenblijven bij dit kind in?
Welke impact zal het hebben op zijn persoonlijkheid?
• Welk effect zal het hebben op de schoolse beleving en de motivatie van het kind?
• Is er bij het kind sprake van een totaalachterstand?
• Werden alle mogelijkheden en middelen die de school ter beschikking heeft maximaal benut
en/of uitgeput ten voordele van dit kind?
• In welke mate biedt zittenblijven de beste garantie voor het verderzetten van het leertraject
van dit kind?
• Welk is het profiel van het kind voor de instrumentele vaardigheden (taal, rekenen, schrift)?
• Welke talenten heeft het kind?
• Biedt curriculumdifferentiatie hetzij in de klas zelf (aanpassen van het curriculum voor bepaalde domeinen), hetzij buiten de eigen klas (de ll. volgt lessen een jaartje lager maar keert
telkens naar de eigen klasgroep terug) een meer aangewezen alternatief?
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

8. AFWEZIGHEDEN
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze
niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan leerplicht. Kleuters van de eerste en
tweede kleuterklas moeten voldoende dagen aanwezig zijn om recht te hebben op de kleutertoeslag.
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen.
Wegens ziekte:
-

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

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

-

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

-

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten
de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leerkracht.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden:
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden
is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af
aan de school.
Voorbeelden hiervan zijn:
1. Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en
aanverwant
2. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
3. Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand
met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:
1. De rouwperiode bij een overlijden
2. 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);
3. Trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6
lestijden per week, verplaatsingen ingegrepen)
4. Revalidatie tijdens de lestijden
5. De deelname aan time-out-projecten
6. Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt 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.
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8.1. PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEID
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke
dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen
voor het verkrijgen en behouden van de studietoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en
voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving).
De school verwittigt de ouders van elke niet – gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.
De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

8.2. ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 5)
Als je kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je
kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs
of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar de school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een
geneesheer-specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind
noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen
3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende dagen meer doorlopen om
opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis
per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op
school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische
vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar
niet toe verplicht.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis
vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep
van je kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
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De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid
om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan
samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

9. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUISTAPPEN (EXTRA – MUROS
ACTIVITEITEN)
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten
deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Ze hebben tot doel ons onderwijs te verlevendigen, te illustreren o.a. het inleven in andere culturen,
bezoek aan musea, boerderij … Het aanbod verschilt van klas tot klas.
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit
schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

Meerdaagse uitstappen
Het doel is om de kinderen samen te brengen in een gemeenschap van samenleven en delen met
anderen wordt erg versterkt door deze uitstappen. De sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen is hier heel belangrijk. Het aanbod: sportklassen vinden jaarlijks plaats voor alle kinderen van
de lagere school. Zee- of bosklassen worden tweejaarlijks georganiseerd.
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op school aanwezig te zijn!

10.

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate
de eindterm-gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt,
met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt
ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijs inspectie als gelijkwaardig
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling
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krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs
staat..
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leesvorderingen. Je
kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.
De klassenraad gaat na of de eindterm-gerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en
de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer
de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender. De datum van uitreiking is
ook de ontvangstdatum voor het instellen van het beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking,
dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.
Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen; die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:
Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst
van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de
directeur.
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld via email of via de post.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de
beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Van dit overleg
wordt een verslag gemaakt.
3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn
4. Twee mogelijkheden:
- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad recht
vaardigen;
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad
zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De ouders
ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen
ouders indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief:
(Mw. M. Naudts – VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi – Zaffelare - Zaffelare-Dorp 6 – 9080
Lochristi – Zaffelare)
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Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk
afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Het beroep is gedateerd en ondertekend;
- Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs
van ontvangst)
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In
de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders
grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan
samenkomen, valt begin juli. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden
of overmacht.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft
in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs
toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep
wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.
Vorig schooljaar hebben we de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs geconcretiseerd. Nu werken we nog een aantal punten verder uit naar analogie met het
secundair onderwijs.
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11. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN
Herstel- en sanctioneringsbeleid
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen
te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen
een tuchtmaatregel op te leggen.
Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met
je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind
helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:
- Een gesprek met de directeur, zorgcoördinator of leerkracht
- 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 dit kort met je kind besproken.
- Een begeleidingsplan:
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer
zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op
herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met
elkaar in gesprek te gaan.
Een herstellende maatregel kan zijn:
- Een herstelgesprek tussen de betrokkenen
- Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep
- Een bemiddelingsgesprek
- No blame-methode bij een pestproblematiek
- Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO);
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen
samen naar een oplossing, voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan
een tuchtprocedure, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij
brengt je dan per brief op de hoogte.

32
Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je
kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
-

Een verwittiging in de agenda

-

Een strafwerk

-

Een specifieke opdracht

-

Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie

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

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

-

een definitieve uitsluiting.

11.1. PREVENTIEVE SCHORSING ALS BEWARENDE MAATREGEL
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind
preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De
directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende
schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd
worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden
afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval
van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van
het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of het CLB
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het
gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
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Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun
kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één
maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving
nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de
opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet.
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
3.

11.2. OPVANG OP SCHOOL IN GEVAL VAN PREVENTIEVE SCHORSING EN (TIJDELIJKE EN
DEFINITIEVE) UITSLUITING
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de
lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt
aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat
de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Dit kan via
aangetekende brief :
(Mw. M. Naudts – VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi – Zaffelare - Zaffelare-Dorp 6 – 9080
Lochristi – Zaffelare).
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school
persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke
datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het
schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk
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zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het beroep is gedateerd en ondertekend;
• Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met
bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk
zal kunnen behandelen.
We verwachten ook dat her beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de
klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor
als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van
vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor
alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
Een aantal punten in de beroepsprocedure tegen de definitieve uitsluiting zijn verder uitgewerkt
naar analogie met het secundair onderwijs. Ook brengen we nog enkele verduidelijkingen aan.
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12. BIJDRAGEREGELING
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte
uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven
zijn uitgaven voor zaken die 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. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal
liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
Verplichte activiteiten per klas
•
•
•
•
•

Cultuur (toneel)
SVS – activiteit
Schoolreis
Zwemmen (3 euro/zwembeurt) (gratis voor het 3e leerjaar)
Leeruitstappen
Totaal voor het schooljaar 2021 – 2022
Kleuters: maximum 45 euro
Lager schoolkinderen: maximum 90 euro
We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang
hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor
het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het
jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs.
T –shirt met logo van de school: 9 euro (verplicht).Dit wordt niet in de maximumfactuur opgenomen.

Niet-verplicht aanbod per klas :
eetmaal
soep
drankje
ochtendopvang
middagopvang
avondopvang
turn T-shirt
SVS-activiteit
Doremini (peuter/1e KK)
Doremix (2e KK)
Doremi (3e KK)

2,50 € (kleuter) / 2,80 € (lager)
0,50 €
0,50 €
gratis
0,50 €
0,50 €
9,00 €
afhankelijk van vervoer
37,00 € (jaarabonnement)
37,00 € (jaarabonnement)
36,00 € (jaarabonnement)

Bij afwezigheid zonder verwittiging kunnen de gemaakte kosten worden aangerekend!

Meerdaagse uitstappen (extra-muros):
sportklassen 1e / 2e
10,00 €
e
e
e
e
sportklassen 3 / 4 / 5 / 6
20,00 €
zeeklassen 5e / 6e
190,00 €
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Deze bijdragen zijn onder voorbehoud. Eind maart zal de indexcommissie de gezondheidscijfers bekendmaken op basis waarvan deze maxima worden bepaald. Er kan een beperkte stijging van 5 euro
zijn voor de mindere scherpe maximumfactuur en / of de scherpe maximumfactuur.
De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur stijgt
van maximum 445 EUR naar 450 EUR.
Totaal voor de volledige duur Lager Onderwijs : max. 450,00 € / kind
Betalingsmodaliteit
• Rekeningen worden maandelijks ter betaling aangeboden. We verwachten dat die rekening op
tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte.
Wijze van betaling
•

We verwachten dat de rekening betaald wordt via domiciliëring of overschrijving.

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 hebben.
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met
de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is,
zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt
hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.
PROCEDURE BIJ NIET – BETALING SCHOOLFACTUUR
Indien de schoolfactuur na het verstrijken van de vervaldag (30 dagen na facturatiedatum) niet betaald werd, worden volgende stappen ondernomen:
•

bij niet-betaling van de factuur, 30 dagen na factuurdatum, wordt er binnen de 10 dagen een herinnering gestuurd met verzoek tot betalen;
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•

•

bij niet of gedeeltelijke betaling wordt er 60 dagen na factuurdatum een aangetekend schrijven
gestuurd met verzoek een afspraak te maken met de directeur om een afbetalingsplan op te maken. Dit wordt vastgelegd in een verslag gedagtekend en getekend door beide partijen;
de facturatiekosten worden verhoogd met € 5; zijnde het bedrag van het aangetekend schrijven.

Ondertussen worden volgende maatregelen ook van kracht:
•
•
•

•

geen verdere toegang tot middageten en drank. Aanmoedigen om boterhammen en/of drank van
thuis mee te brengen naar school;
weigering tot verdere abonnering op tijdschriften. Indien toch abonnementen worden gevraagd:
nog enkel tegen contante betaling;
indien na de vorige stappen te hebben doorlopen, het resultaat nog steeds uitblijft, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ten laatste 90 dagen na factuurdatum, al of niet in overleg met de
Raadsleden, een definitieve beslissing nemen over het verder verloop van de procedure. (goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 16 april 2007).
Bij wanbetaling waarbij geen medewerking wordt verleend om tot een duurzame oplossing te
komen, kan de school het Sociaal Huis van Lochristi inschakelen na de 2 e aanmaning.

13. GELDELIJKE EN NIET – GELDELIJKE ONDERSTEUNING
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

13.1.

VRIJWILLIGERS

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

Organisatie
VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare
Zaffelare-Dorp 6
9080 LOCHRISTI – ZAFFELARE
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Een verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij MARSH nv.
Polisnummer: 700.592.476
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

Verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid
•
•

Bij uitvoering van een vrijwilligersactiviteit
Bij verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit
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13.2. WELZIJNSBELEID
Preventie
Wij verwachten van de ouders dat de kinderen veilige kledij en schoenen dragen.

Verkeersveiligheid
Verwachtingen naar de ouders :
- ouders worden geacht het openbaar verkeer niet te hinderen bij het brengen of afhalen van de
kinderen (niet parkeren op het fietspad en op de verboden parkeerstrook!)
- ouders laten de oprit van Dr. Bruggeman vrij (toegang tussen de 2 schoolgebouwen!)
Verwachtingen naar de kinderen :
- kinderen worden geacht van de fiets te stappen bij het betreden van de speelplaats en sluiten
steeds het hek.

Medische handelingen
De toepassing van het recht op onderwijs voor alle kinderen, maakt dat alsmaar meer kinderen met
medische problematiek begeleid worden in klasgroepen voor gewoon onderwijs. Deze medische zorg
maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is. Het blijkt
onmogelijk om steeds de verstrekkingen van gezondheidszorg uit te laten voeren door bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars.

Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan
een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met
de juiste dosering en toedieningswijze.
Wat als een leerling ziek wordt op school?
•
•

De ouders of een andere opgegeven contactpersoon zal verwittigd worden.
Er zal gevraagd worden de leerling van school op te halen. Indien dit niet mogelijk is, zal de school
een arts (bij voorkeur de huisarts van betrokken kind) om hulp verzoeken.

Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp
Wie?
De leerkracht die toezicht houdt op de kinderen. Deze kan de kinderen
naar het EHBO – lokaal brengen.
Contactpersoon: Mw. Veerle Van Verdegem
Wat?
In overleg wordt beslist of een arts bezoeken noodzakelijk is. Dit gebeurt
niet zonder de ouders te betrekken.
Na overleg met de ouders wordt beslist wie het kind naar de arts begeleidt. Indien de huisarts niet
bereikbaar is kan de directie in overleg met de ouders beslissen een andere arts te bellen of te bezoeken.
Het ziekenhuis is de keuze van de ouders. In principe wordt de huisarts opgebeld.
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Procedure
Op het secretariaat kan een ongevalaangifte afgehaald worden. De ouders laten dit document invullen en bezorgen dit binnen de 3 dagen terug op het secretariaat. De gemaakte kosten (dokter, apotheek …) worden door de ouders betaald en na verrekening met het ziekenfonds overgemaakt
aan de school. De school speelt deze documenten door aan de verzekeringsmaatschappij die rechtstreeks zal terugstorten aan de ouders.

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

14. OMGANGSVORMEN
14.1. GEDRAGSREGELS
De algemene gedragsregels zullen worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar. Tijdens de
ouderavond worden deze toegelicht.

14.2. MILIEUBELEID
Onze school wil kinderen leren zorgzaam en spaarzaam leren omspringen met de natuurlijke bronnen. We nemen daarvoor volgende maatregelen:
• de school neemt deel aan het MOS – project. Wij streven naar een milieubewuste school;
• we sorteren ons afval, geen rondslingerend afval;
• elke dag brengen wij een stuk fruit mee naar school, geen koek in de voormiddag;
• de koeken zitten in een koekendoosjes (zonder verpakking)
• we gebruiken een brooddoos voor de boterhammen, géén aluminiumfolie;
• we brengen geen flessen, brikjes of blikjes mee naar school.

14.3. EERBIED VOOR MATERIAAL
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school
als thuis. Zowel de ouders als de 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.
De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verdwijning van
persoonlijk materiaal.

40
14.4. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
Volgende persoonlijke bezittingen zijn verboden tijdens de schooluren:
• een GSM; bij gebruik wordt de GSM tijdelijk afgenomen en naar het secretariaat gebracht;
• juwelen (niet verzekerd);
• wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.
Het vergoeden van schade aan persoonlijk materiaal, veroorzaakt door andere leerlingen, wordt
steeds onderling geregeld door de ouders van de betrokken leerlingen.

14.5. DRANK
Tijdens de voormiddag-speeltijd kunnen de kinderen witte melk en water drinken. Daarbij zijn er heel
wat kinderen die iets voedzaams gebruiken zoals een stuk fruit (voormiddag) of een koek (namiddag).
Kauwgom, snoep en chips zijn zeker verboden.
Voortaan houden we elke dag fruitdag. Dat wil zeggen dat er tijdens de voormiddag-speeltijd enkel
een stuk fruit mag gegeten worden als tussendoortje. Dit kadert in een project dat wordt voorgesteld
in alle basisscholen. Het fruitproject wil de leerlingen aanzetten om meer fruit te eten. Fruit is immers een heel belangrijk voedingsmiddel, zeker voor kinderen.

14.6. KLEDING
Alle leerlingen moeten zich netjes kleden. “Buitensporigheden” kunnen door de directie en de leerkrachten verboden worden.
De kledij die tijdens de vakantie of vrije tijd wordt gedragen zal niet dezelfde zijn als de kledij die de
leerlingen op school dragen.
Tevens wordt geen make-up (nagellak – lippenstift) toegestaan bij onze leerlingen.

14.7. FIETSEN
Kinderen die met de fiets naar school komen zijn “zwakkere weggebruikers”. Daarom moeten we
daaraan extra zorg besteden. Een veilige, goed uitgeruste fiets (bel, remmen, lichten, reflectoren,…)
is daarvoor al een noodzaak. Een fietshelm en reflecterend jasje dragen zeker ook bij tot de veiligheid.

14.8. KLASBIBLIOTHEEK
De meeste klassen beschikken over een klasbibliotheek. Lezen is een heel belangrijke schakel in het
leerproces van kinderen. We moeten de kinderen aanmoedigen veel te lezen. De leerlingen dragen
zorg voor de geleende boeken.
Een verjaardagstip: waarom geen boek schenken aan de klas bij een verjaardag? De leerkrachten beschikken over lijsten van “goede” boeken.
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14.9. VERJAARDAGEN
Verjaardagen worden op een passende manier gevierd. Toch vragen we geen snoep mee te geven als
geschenk (zie boven).
Uitnodigingen waarbij niet alle leerlingen van de klas worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes
worden buiten de school aan de betrokken kinderen bezorgd.
14.10. OUDERLIJK GEZAG

Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip
en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school
de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke
ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

15. REVALIDATIE/LOGOPEDIE
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden.
- Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
- Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten
per week, verplaatsingen inbegrepen).
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens
de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.
Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet langer verwezen naar het hebben van een diagnose of een stoornis. Het gaat nu over kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te
staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende
elementen bevat:
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-

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moeten
plaatsvinden.

-

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

-

Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

-

Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld
in het medisch attest, niet kan overschrijden.

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

Een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat een stoornis
betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose.

-

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

-

Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet
motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene
zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod.

-

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het
einde van elk schooljaar een evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de
school aan de ouders meegedeeld.

16. PRIVACY
Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen
de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveranciers
afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken
voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming.
Je kan je toestemming altijd intrekken.
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16.1. OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens - op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur
binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan
de nieuwe school door te geven.
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant
en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke
wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen
met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou als ouder om toestemming voor het
maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel
indien we de beeld- en / of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou
hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je
kan altijd je toestemming intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeldof 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.

16.2. RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN KOPIE
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en
uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact
op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

16.3. BEWAKINGSCAMERA’S
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen die beelden
te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden
vlot vinden.

16.4. CONFLICTEN
Conflicten tussen leerlingen onderling worden niet door de ouders op school “opgelost”. Het is de
school zelf (directie en leerkrachten) die, na kennisname de nodige info inwint en de zaken aanpakt.
De ouders spreken dus de leerlingen niet zelf aan op de school over hun gedrag e.d.
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16.5. KLACHTENREGELING
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 kan je contact opnemen met de directeur / voorzitter schoolbestuur.
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot
een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht
in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van / door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het
secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je klacht kan tevens worden ingediend per email via of via het daartoe voorziene contactformulier op
de website van de klachtencommissie.
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze
aan 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:
a) Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv.
die betrekking hebben over een misdrijf)
b) Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen
c) 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
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d) 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 vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook
geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies
van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

17. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat
document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud
van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de
inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een nieuwsbrief.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.
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PEDAGOGISCH PROJECT

“Omdat een kleine school… heel groot kan zijn!”
Mens zijn is een boeiend avontuur
van ik en de ander
van geliefd zijn en liefhebben
van gave, opgave en overgave
van ontdekken en geloven
van vertrouwen en samen “groeien”
van gezin, school en maatschappij
van gisteren en morgen
van traditie en handelen naar morgen
van arbeid, rust en ritueel
van lichaam en ziel
van gevoel en verstand
van berekening, inleving en geweten
van uniek zijn en onaf zijn
van behoefte en belofte
van verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid
van leiden en dienen
van luisteren en spreken
van zakelijkheid, rechtvaardigheid en draagkracht
van hemel en aarde
van geloven
in de kracht van het verhaal van Jezus
Hij sterkt ons
in de opdracht in onze school.
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VISIE
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoog –
school. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of
religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners
zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school
verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten
dat de school hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen
zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de
katholieke dialoogschool.
Onze schoolvisie is nauw verbonden aan de visie van Tabor. Tabor staat voor een netwerk van
dienstverlenende organisaties uit het onderwijs en de welzijns- en gezondheidszorg die gegroeid
zijn uit een christelijke traditie.
De kernopdracht van Tabor is waardegericht ondernemen in welzijnszorg, gezondheidszorg en
onderwijs.
Waardegericht ondernemen betekent voor Tabor: bewust en consequent vormgeven aan een organisatiestructuur waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke graad van menswaardigheid en
dit vanuit een gemeenschappelijk en duidelijk verwoord waardenkader.
Het waardenkader van Tabor is ook terug te vinden in het pakket Wegwijzers van onze school,
waarin we onze visie duidelijk maken: gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid,
openheid, soberheid en innovatie zijn ook de kerngedachten waarbinnen ook ons
onderwijsproject zich afspeelt.

Welke school willen we zijn?
We willen een school zijn, waar we vanuit onze voorbeeldfunctie, onze talenten en levenservaring
kinderen willen begeesteren en prikkelen in de ontdekking van hun persoonlijke talenten en
vaardigheden, om hun zelfstandig en constructief te leren functioneren in de maatschappij van
morgen.
Doorheen ons dagelijks leven en werken op onze school, binnen en buiten de klas, willen we deze
visie op een sprankelende wijze proberen waarmaken.
Dit houdt in dat we elke dag openstaan voor de boodschappen die onze kinderen zelf aanbrengen,
maar ook aandacht hebben voor de vragen en bezorgdheden van de ouders. Relevante maatschappelijke tendensen binnen de opvoedingscontext van de kinderen worden beoordeeld, bewaakt en indien passend, ook geïmplementeerd.
Samen opvoeden betekent immers luisteren naar kennis en ervaringen bij de opvoeding van elk
kind. We willen een positief opvoedingsklimaat aanbieden op maat van elke kind.
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We geloven ook in de meerwaarde van een sterke ouderbetrokkenheid, waarbij de gedeelde zorg
voor het kind of de leerling, de ouder of de buurt zich vertaalt in een dynamisch programma
waarbinnen de kwaliteit van leren centraal staat.
School maken ligt precies in de benadering van het individueel kind met zijn persoonlijke talenten
en vaardigheden. Wij werken eraan om elk kind zijn of haar plaats te laten vinden binnen ons pedagogisch project.

We zijn een zorgzame school
Zelfontplooiing
We zorgen er van bij de instap voor dat alle kinderen een goed gevoel krijgen, door de schoolomgeving, de klassen, de leerkrachten, de directie, de werkwijze op een waarheidsgetrouwe
manier voor te stellen via een rondleiding bij de inschrijving. Het toegankelijke openingsmoment bij de aanvang van het schooljaar, een peuterverwendag, allerlei integratie-activiteiten
e.d. geven elk kind een gevoel van VEILIGHEID!
We laten alle kinderen schitteren door rekening te houden met hun eigen interesses en talenten. We gebruiken hun eigen ervaringen en hun leefwereld als uitgangspunt, geven de kinderen de kans om hun talenten ten volle te ontplooien en de wereld in al z’n facetten verder te
verkennen. Op een creatieve manier komen ook alle muzische aspecten aan bod: ZELFONTPLOOIING!
Elke klasleerkracht volgt elk kind gericht en individueel op, geeft hen tijd om zich te ontwikkelen op eigen hun tempo, elk met z’n eigen mogelijkheden. Via differentiatie in tijd, in materiaal, in moeilijkheidsgraad of in aanpak bieden we onderwijs op maat van elk kind: DIFFERENTIATIE!
We hebben oog voor elk kind en z’ n ouders. De leerkracht is het aanspreekpunt voor kinderen
en ouders. Bij hen voelen de kinderen zich begrepen, geborgen en gewaardeerd. De klasleerkracht kent uw kind met al zijn sterktes en zwaktes en is de eerste persoon die, wanneer uw
kind behoefte heeft aan extra begeleiding, deze persoonlijk zal aanbieden. De ouders weten
dat zij met hun vragen steeds op school terecht kunnen, dat zij steeds gehoord worden en dat
er rekening wordt gehouden met hun mening: SPILFIGUUR!

Een school waarin iedereen gelijkwaardig is
Gastvrijheid
Wij willen dat er respect is voor iedereen, ongeacht de achtergrond. Iedereen telt mee. We
houden rekening met ieders identiteit en eigenheid. We leren omgaan met de verschillen tussen mensen. Daardoor groeit er verdraagzaamheid. Dat wordt o.a. toegepast in multiculturele
inleefateliers.
Wij zien het positieve in ieder kind en houden rekening met de totale context van het kind.
We maken tijd om er aandachtig naar te luisteren als het ons iets wil vertellen. lk kind krijgt
gelijke kansen om zichzelf te ontplooien.
We waarderen de eigenheid van elk kind en stemmen ons onderwijs af op de behoeften van
de groep en de individuele leerlingen, zodat elk kind de nodige ondersteuning krijgt om zijn
talenten te ontwikkelen.
We zorgen voor een positieve gezindheid ten opzichte van elkaar waarbij beleefd- en
vriendelijkheid voorop staan. Mede hierdoor is een open en rustige communicatie mogelijk
waar gevoelens bespreekbaar worden.
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Een school in verbondenheid
Solidariteit
Solidariteit staat voor verbondenheid. We hebben in onze klas een engagement ten aanzien
van elk kind. Daarbij gaat onze zorg uit naar de kinderen die het niet zo gemakkelijk hebben,
maar ook naar de kinderen die extra uitdagingen nodig hebben. We hebben ook oog voor de
sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind.
Als team hebben we oog voor de noden en actuele vragen. Solidariteit staat ook voor collegialiteit. We streven binnen ons team voor een open, constructieve communicatie en samenwerking. Hierin worden we ondersteund door de vele formele en informele overlegmomenten.
Solidariteit willen we ook uitdragen buiten onze schoolmuren. We willen luisteren naar iedereen die nauw betrokken is bij het schoolleven. Leerkrachten, ouders, schoolbestuur en
externe medewerkers tekenen vanuit hun engagement een draagvlak uit waar ieder kind zich
gedragen weet.

Een gastvrije laagdrempelige school
Openheid
Wij willen een warme, gastvrije en open school zijn. Samen school maken in en met de
buurt. Dit realiseren we door een nauwe samenwerking met ouders, grootouders, buren
en plaatselijke verenigingen. We gebruiken onze omgeving zinvol en werken met een omgevingsboek om te leren van en over de buurt. Ook zijn lokale experten vaak te gast bij
ons op school. Met de gemeente wordt op verschillende vlakken samengewerkt.
Door van onze kant ook gastvrij te zijn naar die buurt en verenigingen, ontstaat een wisselwerking tussen de verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen bieden voor alle kinderen.
Door ons als open school te profileren, maken we de afstanden tussen school, buurt en dorp
klein vanuit de prioriteit de kinderen te prikkelen in hun ontwikkeling en vanuit ieders
eigen specifieke kwaliteiten, draagkracht bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd.
Vanuit een warme school ondersteunen we kinderen in hun ontdekking van de wereld.

Een school met kwaliteit
Kwaliteit
Wij willen een kwaliteitsvol, doelgericht onderwijs aanbieden. We durven hiervoor regelmatig
in de spiegel te kijken en waken over het optimaal nastreven van de eindtermen/ ontwikkelingsdoelen. Zelfevaluatie en kwaliteit gaan hand in hand.

Met het oog op een harmonieuze ontplooiing/ontwikkeling implementeren we nieuwe werkvormen, nieuwe leerinhouden en aangepaste media waarin telkens het kind centraal staat.
We werken eveneens met collega’s in werkgroepen die elk een stuk van de school mee dragen.
Het ontwikkelen van een algemeen onderwijscomfort voor kinderen, ouders en leerkrachten
houdt eveneens een permanente vorming in (LLL = levenslang leren). Vanuit een gestructureerd nascholingsbeleid willen we deskundigheid binnen ons team bewaken, maar ook versterken.
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VAKANTIEDAGEN EN BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2021-2022
Vrije dagen – Facultatieve verlofdagen – Pedagogische studiedagen
Maandag 4 oktober 2021:

Pedagogische studiedag

Donderdag 11 november 2021:

Wapenstilstand

Vrijdag 12 november 2021:

Facultatieve verlofdag

Vrijdag 24 december 2021:

namiddag vrijaf, start kerstvakantie

Woensdag 12 januari 2022:

Pedagogische studiedag

Woensdag 16 maart 2022:

Pedagogische studiedag

Maandag 2 mei 2022:

Facultatieve verlofdag

Donderdag 26 mei 2022:

O.L.H.-Hemelvaart – Eerste Communie

Vrijdag 27 mei 2022:

Brugdag

Maandag 6 juni 2022:

Pinkstermaandag

Vakanties
Maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021: Herfstvakantie
Maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022: Kerstvakantie
Maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022: Krokusvakantie
Maandag 4 april 2022 t.e.m. zondag 18 april 2022: Paasvakantie

Andere data
Donderdag 26 augustus 2021: opendeurdag hoofdschool + Hijfte:
van 16.00 u. tot 18.00 u.
Woensdag 1 september 2021:

Terug naar school

Maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober 2021:
zeeklas 5e en 6e leerjaar
Zaterdag 7 mei 2022:

Schoolfeest voor beide afdelingen

Donderdag 30 juni 2022:

Laatste schooldag – les tot 12u05
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