
DEEL III : Het schoolreglement 

  

1. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

Ouders hebben hoge verwach1ngen van de school voor de opleiding en 
opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit 
engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Zo 
weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken 
gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het 
effect ervan. De verklaring is terug te vinden op onze website.  

ENGAGEMENTSVERKLARING van het katholiek onderwijs 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke 
dialoogschool.  Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je 
achtergrond is.  Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.  
Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat 
leren en leven voor jou kunnen betekenen. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen.  
Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen 
school maken.  Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die 
bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.  Kiezen voor een 
katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij 
als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven.  
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echt partner van ons 
bent in de vorming van je kind.  Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan 
de lessen rooms-katholieke godsdienst. 



1.1. 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. Daarvoor plannen 
we een ouderavond in september met de leraar van uw kind en in de klas van 
uw kind. U kan er kennis maken met de manier van werken en de specifieke 
afspraken. 

We informeren u over de evolu1e van uw kind. Dat doen we schriJelijk via het 
rapporteringsysteem van de school 

We organiseren ook regelma1g individuele oudercontacten. Bij het begin van 
elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het 
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander 
moment. 

De mondelinge informa1e wordt enkel uitgewisseld als minstens één van de 
beide ouders aanwezig is.  We roepen gescheiden ouders op om de 
taakbelas1ng van de leerkrachten te respecteren en samen aanwezig te zijn 
op de oudercontacten. 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alterna1ef overlegmoment 
indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als u zich zorgen maakt over de aanpak of een specifieke vraag hebt, kan 
steeds een contact worden aangevraagd bij de leerkracht, de zorgcoördinator 
of de directeur. Wij staan u daarvoor te woord.  

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten 
aanzien van je kind. 

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen 
te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze 
uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten 
aanzien van de evolu1e van je kind. 
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1.2. AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN. 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten 
dat je kind regelma1g en op 1jd naar school komt. De voldoende 
aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle 
schoolloopbaan van je kind.  

We verwiPgen jou als de afwezigheid van je kind niet gewePgd is. Indien 
nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op 
school heeJ gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of 
schooltoeslag, voor de toela1ng tot het lager onderwijs en voor het uitreiken 
van het getuigschriJ basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in punt 8 
“GetuigschriJ op het einde van het basisonderwijs”. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid 
en aan het CLB. 

We vragen je als ouder te engageren je kind op 1jd naar school te brengen en 
dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint 
om 8.30 uur en eindigt om 16.00 op maandag, dinsdag en donderdag, om 
11.25 uur op woensdag en om 15.00 uur op vrijdag. Kinderen die te laat 
toekomen melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons 
voor 9 uur verwiPgt bij afwezigheid van je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij 
problema1sche afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat 
op die begeleiding, moeten we dit melden aan de overheid.  

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 
meest geschikte aanpak zoeken. 

1.3. INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer 
in dat we gericht de evolu1e van je kind volgen. Dit doen we door het werken 
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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 onderwijsbehoeJen heeJ, kan je dit melden aan de 
direc1e. 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 abangen van wat je kind nodig heeJ 
en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om 
redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeJ. Het is 
niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  

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 naleeJ. 

1.4. POSITIEF ENGAGEMENT TEN OPZICHTE VAN DE 

ONDERWIJSTAAL. 

Onze school is een Nederlandstalige school. 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. Wij engageren er ons toe kinderen te 
ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als 
ouder verwachten we dat je posi1ef staat tegenover de onderwijstaal en 
tegenover de extra ini1a1even  en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die 
we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te 
ondersteunen en de taalachterstand weg te werken. We vragen ook om 
kinderen in de vrije /jd te s/muleren bij het leren van het Nederlands. Vraag 
ons gerust naar informa1e over plaatselijke ini1a1even die je engagement 
daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

Dit kan onder meer door:  
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● zelf Nederlandse lessen volgen (raadpleeg het cursusaanbod in de 
regio)  

● uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen  
● een Nederlandstalige begeleiding bij het maken van huistaken, leren 

van  lessen  
● gebruik maken van een tolk  
● een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, 

academie, vakan1eac1viteiten…  
● Nederlandstalige tv-programma’s en radioprogramma’s  
● Nederlandstalige computerspelletjes  
● Nederlandstalige boeken, kranten en 1jdschriJen  
● Nederlandstalige taalkampen  
● Nederlands praten met vrienden in allerlei omstandigheden 

1.5. GEBRUIK VAN (sociale) MEDIA 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op 
(sociale) media.   

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je 
ieders privacy respecteert.  Ook verwachten we dat je je houdt aan de 
gedragsregels die wij samen met de par1cipa1eorganen op school hebben 
opgesteld. 

Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor hetgeen thuis of in de privésfeer 

gebeurt. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders.  Problemen 

hieromtrent kunnen niet op school opgelost worden. 

Uiteraard hebben wij als school wel een opvoedende/ pedagogische taak en 

moeten we de leerlingen mediawijsheid bijbrengen.    
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2. INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN  
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) 

Informa1e over de prak1sche organisa1e van de inschrijvingen vind je terug 
op onze website. 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriJelijk instemt met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijJ je 
kind bij ons ingeschreven.  

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wekelijk zijn 
opgesomd.  

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te 
veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel defini1ef werd 
uitgesloten.  

Wanneer 1jdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor 
je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeJen 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 schriJelijk 
of digitaal 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. 

Procedure van inschrijving 
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Inschrijven 1jdens de schooldagen kan gedurende de schooluren of na 
afspraak. Deze afspraak kan telefonisch of per mail.  
De regeling voor inschrijven 1jdens de zomervakan1e wordt geafficheerd aan 
de schoolgevel.  
Inschrijven van anderstaligen gebeurt enkel door de direc1e of de 
zorgcoördinator. Bij het inschrijven van leerlingen (leerplich1ge én niet-
leerplich1ge) moet een officieel bewijsstuk tot iden1fica1e worden 
voorgelegd. Daarvoor komt één van de volgende documenten in aanmerking:  

een elektronische iden1teitskaart (eID) een isi-kaart van het ziekenfonds of 
een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de 
geboortedatum van je kind blijkt. Als niet-Belg kan je ook een bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas voor vreemdelingen 
meebrengen.  

● ouders die het ouderlijk gezag hebben over het/de kind(eren) brengen 
het bewijs hiervan mee bij inschrijving. Bij samenwoonst een recent 
akest van samenstelling van het gezin (minder dan 2 weken oud). Bij 
scheiding een schriJelijk akkoord of beslissing van de rechtbank. 

Van dat officiële bewijsstuk wordt een fotokopie bewaard. Kleuters mogen op 
school aanwezig zijn vanaf de eerste instapdatum nadat ze 2 jaar en 6 
maanden oud zijn. Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, 
mag vanaf die dag worden ingeschreven én toegelaten. 

Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter 

hkps://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeJ het zich niet opnieuw 
in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.  

Leerplicht in het kleuteronderwijs 

● Het eerste jaar leerplichtonderwijs voor de 5-jarigen behoort tot het 
kleuteronderwijs 
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● De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve 
dagen aanwezigheid per schooljaar. Uiteraard is een maximale 
aanwezigheid op school het streefdoel. 

● Het eerste jaar leerplichtonderwijs zet in het kleuteronderwijs dus extra 
in op taalvaardigheid Nederlands.  Vanaf schooljaar 2021-2022 worden 
alle kleuters (behalve anderstaligen) bij het begin van de leerplicht 
gescreend op hun kennis van het Nederlands. 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke kleuter bij het begin van de leerplicht een 
taalscreening uitvoeren.  Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind 
Nederlands kan.  Indien onze school op basis van de resultaten van de 
screening het nodig acht, wordt een taalintegra1etraject voorzien dat aansluit 
bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor 
anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 
taalintegra1etraject. 

Toela>ngsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wekelijke 
toela1ngsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom 
je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.  

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 
jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar). De klassenraad 
van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een 
belangrijke rol bij de toela1ng tot het lager onderwijs. Het is belangrijk dat je 
kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effec1ef aanwezig was in 
het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effec1ef aanwezig in 
het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toela1ngsvoorwaarden tot het 
lager onderwijs. 

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan? De 
overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het 
kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast 
moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap. 

 8



Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toela1ngsvoorwaarden, maar is het 
volgens jou nog niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog 
maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het 
kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies. 

Zi@enblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je 
kind een doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel 
mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind. 

De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan 
overgaan naar een volgend jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we 
omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. We 
doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We mo1veren die 
beslissing schriJelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan welke 
bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn. 

Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschriJ basisonderwijs heeJ behaald, kan het geen 
lager onderwijs meer volgen, tenzij de klassenraad van de school waar je kind 
het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een guns1g advies geeJ. 
Deze klassenraad geeJ dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en 
toelich1ng bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing. 

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het 
nog één schooljaar lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een guns1g advies 
van de klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs 
volgde en een advies van het CLB nodig. Ze geven dit advies op jouw vraag. De 
klassenraad kan ook aan het CLB de vraag stellen om een advies te geven. Na 
kennisneming van en toelich1ng bij de adviezen van de klassenraad en het 
CLB neem jij als ouder een beslissing. 
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Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 
januari van het lopende schooljaar. 

Uitschrijving 

De inschrijving van je kind stopt als: 
• Je zelf beslist dat je kind onze school verlaat. 
• Je kind door een tuchtmaatregel defini1ef van onze school wordt gestuurd. 
• Een verslag van het CLB aangeeJ dat het zelfs na redelijke aanpassingen 

voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te 
blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en 
het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het 
lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma 
haalbaar zien. 

• Een gewijzigd verslag van het CLB aangeeJ dat het zelfs na redelijke 
aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast 
curriculum te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg 
met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde 
van het lopende schooljaar. 

• Je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De 
inschrijving van je kind stopt dan op het einde van het lopende schooljaar. 

3. OUDERLIJK GEZAG 

1. Zorg en aandacht voor het 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. 

2. Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken par1j. Beide ouders, 
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun 
kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan 
de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan 
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
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3. Afspraken in verband met informaPedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide 
ouders afspraken over de wijze van informa1edoorstroming en de manier 
waarop beslissingen over het kind worden genomen 

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: gelieve hiervoor contact op te nemen 
met de direc1e of leerkracht.  

   - Afspraken in verband met oudercontact: gelieve hiervoor contact op te 
nemen met de direc1e of leerkracht.  Maar we roepen gescheiden ouders op 
om de taakbelas1ng van de leerkrachten te respecteren en samen aanwezig 
te zijn op oudercontacten. 

4. Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de con1nuïteit van het leren te 
garanderen, kan je kind 1jdens het schooljaar niet op twee plaatsen school 
lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders 
hun kind 1jdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en 
uitschrijven.    

4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN binnen hetzelfde 

onderwijsniveau 

o

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 schriJelijk gemo1veerd en mondeling toegelicht. De school geeJ 
ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 
schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang 
van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van 
zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden.  
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5. AFWEZIGHEDEN  

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn 
ingestapt) en voor 6- en 7 jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht 
vol1jds. Zij zijn al1jd aanwezig, behalve bij gewePgde afwezigheid. Voor 5-
jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 29O halve 
dagen aanwezigheid.  

Niet-leerplich1ge leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwePg 
afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet 
onderworpen aan de leerplicht. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als 
aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur 
aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen 
aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplich1g of niet) regelma1g naar school 
komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. 
Kinderen die lessen en ac1viteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 
Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. 
Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en 
of schooltoelage verliezen en ook de toegang tot de lagere school is 
abankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.  

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan 
ons meldt, liefst voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet 
op 1jd kan afzeken, laat je dit zo snel mogelijk weten.  

Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan 
kunnen we samen nagaan hoe we de par1cipa1e van je kleuter kunnen 
verhogen. 

5.1 GewePgde afwezigheden 
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Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7- jarigen in het 
kleuteronderwijs gelden volgende gewePgde afwezigheden: 

o 5.1.1 Wegens ziekte 

● Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 
medisch akest verplicht.  

● Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is 
een briere van de ouders voldoende. Zo’n briere 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.  

● Consulta1es (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten 
zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwiPgen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriere 
aan de leraar. 
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch akest. 

2. Andere van rechtswege geweZgde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situa1es gewePgd zijn. Voor 
deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwiPgt 
de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeJ ook een officieel 
document of een verklaring die de afwezigheid staaJ, af aan de school. 
Voorbeelden hiervan zijn:  

● het bijwonen van de begrafenis of huwelijk van een persoon die onder 
hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant. 

● het bijwonen van een familieraad 
● de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
● het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de 

bijzondere jeugdzorg 
● het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof  

- Islami1sche feesten: het Suikerfeest ( 1 dag) en het Offerfeest (1 
dag) 

- Joodse feesten: het joodse Nieuwjaar (2 dagen), de Grote 
Verzoendag (1 dag), het Loobukenfeest (2 dagen), het Sloteest (2 
laatste dagen), de Kleine Verzoendag ( 1 dag), het feest van Esther (1 
dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen) 
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- Orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de 
jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het 
Katholieke Paasfeest.  

- ! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wekelijk vastgelegde 
schoolvakan1es en vrije dagen. De protestants-evangelische en 
anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan 
afwijken.  

3. Afwezigheden wegens een prevenPeve schorsing, een Pjdelijke of 

definiPeve uitsluiPng. 

De afwezigheid van je kind wegens een preven1eve schorsing, een 1jdelijke of 
defini1eve uitslui1ng is gewePgd. Je kind wordt als gewePgd afwezig 
beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.  

4. 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 direc1e. Het betreJ hier de afwezigheid wegens: 

● de rouwperiode bij een overlijden;  
● het ac1ef deelnemen in het kader van een individuele selec1e of 

lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of spor1eve 
manifesta1es (andere dan de 10 halve schooldagen waarop 
topsportbeloJen recht hebben); 

● trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnas1ek 
(voor maximaal 6 les1jden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

● revalida1e 1jdens de les1jden (zie punt 14); 
● de deelname aan 1me-out-projecten;  
● School-externe interven1es.  
● persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt 
om vroeger op vakan1e te vertrekken of later uit vakan1e terug te keren. De 
leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 
30 juni. 
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2. ProblemaPsche afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewePgd, 
zijn te beschouwen als problema1sch afwezigheden. De school zal je 
onmiddellijk contacteren bij elke problema1sche afwezigheid van je kind.  

Vanaf vijf halve dagen problema1sche afwezigheden contacteert de school 
het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat 
geval uitgenodigd voor een gesprek.  

6. ONDERWIJS AAN HUIS 

 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval 1jdelijk 
niet naar school kan komen, dan heeJ je kind onder bepaalde voorwaarden 
recht op 1jdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combina1e van beiden.  

Voor 1jdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij 
de directeur en een medisch akest toevoegen. HeeJ je kind een niet-
chronische ziekte, dan voeg je een medisch akest toe waaruit blijkt dat je kind 
onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. HeeJ je 
kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch akest van een 
geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld beves1gt en 
waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. We vragen de ouders om de 
aanvraag voor de opstart  van ‘onderwijs aan huis’ via mail te doen via de zoco 
of directeur.  
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HeeJ je kind een niet-chronische ziekte, dan kan 1jdelijk 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 1jdelijk onderwijs aan huis binnen 3 
maanden hervalt, moet je kind geen wachPjd van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw 1jdelijk onderwijs aan huis te 
krijgen. Je hoeJ ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 
afwezigheid te wePgen, is er wel een nieuw medisch akest nodig. 

HeeJ je kind een chronische ziekte, dan heeJ je kind recht op 4 les1jden 
1jdelijk 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 1jdens de middagpauze. De aanvraag 
en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijJ geldig voor de hele 
schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeJ 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 verblijJ, dan kan de school 1jdelijk 
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 1jdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden 
voor het verstrekken van 1jdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de 
school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 les1jden per week 
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om 
de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 
onderwijs aan huis is gra1s.  

Synchroon internetonderwijs: 

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 evalua1e. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

Permanent onderwijs aan huis: 
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Leerlingen die door hun handicap niet in staat zijn om onderwijs te volgen in 
een buitengewone school, maar wel onderwijs mogen volgen, hebben onder 
bepaalde voorwaarden recht op permanent onderwijs aan huis. Je dient 
daarvoor een schriJelijke aanvraag in bij het zorgpunt van de 
onderwijsinspec1e. Het CLB kan je daarbij helpen. Na een guns1g advies van 
de onderwijsinspec1e starten wij zo snel mogelijk permanent onderwijs aan 
huis op gedurende vier les1jden per week.  

7. EEN- OF MEERDAAGSE UITSTAPPEN (extra-murosacPviteiten) 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosac1viteiten die minder dan 
één schooldag duren. Dat zijn normale schoolac1viteiten. We streven er als 
school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-
murosac1viteiten die één dag of langer duren. Die ac1viteiten maken namelijk 
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die 
dit schooljaar worden voorzien.  

Op de Gimme-kalender vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

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-murosac1viteiten die één dag 
of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken ac1viteit schriJelijk 
te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosac1viteiten moeten op de 
school aanwezig zijn. 

8. GETUIGSCHRIFT  OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS 

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 
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De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het 
getuigschriJ basisonderwijs. Het getuigschriJ basisonderwijs wordt uitgereikt 
aan een regelma1ge leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde 
leerplandoelen heeJ bereikt.  

Een leerling die geen getuigschriJ basisonderwijs behaalt, ontvangt een 
schriJelijke mo1vering waarom het getuigschriJ 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 
getuigschriJ basisonderwijs behalen. De klassenraad beslist of de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 
beheersingsniveau zijn bepaald.  Als die leerling geen getuigschriJ 
basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriJelijke mo1vering waarom het 
getuigschriJ 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. 

❖ Procedure tot het uitreiken van het getuigschria 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over 
zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelich1ng bij de evalua1egegevens 
krijgen. Je kan ook een kopie vragen. 

Of een leerling het getuigschriJ basisonderwijs krijgt, hangt af van de 
beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen 
de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol 
spelen. De voorziker en alle leden van de klassenraad ondertekenen het 
schriJelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschriJ basisonderwijs.  

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschriJ 
basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriJen worden uitgereikt, kan 
je vinden op de Gimme-kalender, dit gebeurt steeds 1jdens het 
afscheidsmoment van het 6de leerjaar. De datum van uitreiking is ook de 
ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op 
de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van 
beroep. 

 18



❖ Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het 
getuigschriJ 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, wekelijke feestdagen als ook 11 juli niet 
meegerekend); 

● wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of 
zijn afgevaardigde. 

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet 
uitreiken van het getuigschriJ basisonderwijs, een overleg aan bij de 
directeur. 

     Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 
uitdrukkelijk schriJelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij …. Je krijgt een 
uitnodiging die je afspraak beves1gd.  

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 getuigschriJ niet 
wordt uitgereikt aan je kind. 

     Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt 
aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. 

       Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur 
verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke 
gegevens de klassenraad zijn beslissing heeJ genomen. 
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende 
brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 
- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat 

geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de 
betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

4. Als je niet eens bent met de beslissing van de directeur dan kan je beroep 
indienen bij de voorziker van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende 
brief:  
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Rudy Weyne 
Voorziker, VZW ,"Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene" 
Peter Benoitlaan 13 
8450 Bredene 

of 

Wanneer de school open is, kan je beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 
welke datum je het hebt ingediend. De school gee? het beroep daarna door 
aan het schoolbestuur. 

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag 
nadat je de aangetekende brief van de school hebt ontvangen. We gaan er 
van uit dat een aangetekende brief steeds de 3° dag na verzending wordt 
ontvangen en dat de beroepstermijn dan begint te lopen. De aangetekende 
brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht 
de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 
bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op 
school. 

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 aangeeJ waarom het niet 
uitreiken van het getuigschriJ basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
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5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of 
zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de 
beroepscommissie ziken zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onabankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.  

6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een 
gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het 
is enkel mogelijk om een gesprek te verzeken bij gewePgde reden of 
overmacht. 

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijJ ongewijzigd 1jdens de 
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De 
beroepscommissie streeJ in zijn ziPng naar een consensus. Wanneer het 
toch tot een stemming komt, heeJ 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 voorziker is niet verbonden aan de school of 
het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor 
als tegen zijn, geeJ zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het 
beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing beves1gen of 
het getuigschriJ basisonderwijs toekennen. 

8. de betwiste beslissing ofwel beves1gen ofwel het getuigschriJ 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemo1veerd als 
onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 
september via een aangetekende brief door de voorziker van de 
beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

9. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID 

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

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 
inzeKen 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 

 21



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 zorgcoördinator. 
● een /me-out: waarbij afspraken gemaakt worden tussen het kind en de 

leidinggevende. 
● een begeleidingsplan. Om te focussen op de afspraken die in onderling 

overleg worden gemaakt.  

❖ Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de 
eerste plaats inzeKen op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te 
denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

● een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
● een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
● een bemiddelingsgesprek;  
● no blame-methode bij een pestproblema/ek; 
● een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van 
bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een 
onaVankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen 
naar een oplossing voor wat zich hee? voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, 
voor onbepaalde /jd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. 
Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
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❖ 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 blijJ je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

● een verwiXging in de agenda; 
● een strafwerk; 
● een specifieke opdracht;  
● een /jdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de direc/e; 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

❖ Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur 
of zijn afgevaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school erns1g 
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 leerling in het lager onderwijs. 

1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

● een /jdelijke uitslui/ng van minimaal één schooldag en maximaal 
vij?ien opeenvolgende schooldagen; 

● een defini/eve uitslui/ng. 

2. Preven1eve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situa1es kan de directeur in het kader van een 
tuchtprocedure beslissen om je kind preven1ef te schorsen. Deze bewarende 
maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of 
een tuchtsanc1e aangewezen is. 

De beslissing tot preven1eve schorsing wordt schriJelijk en gemo1veerd aan 
jou meegedeeld. De directeur beves1gt deze beslissing in de brief waarmee 
de tuchtprocedure wordt opgestart. De preven1eve schorsing kan 
onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 
schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 
schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 
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tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 
directeur mo1veert deze beslissing. 

3. Procedure tot 1jdelijke en defini1eve uitslui1ng 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle 
dagen (zaterdagen, zondagen, wekelijke en reglementaire feestdagen niet 
meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot 1jdelijke en defini1eve uitslui1ng wordt 
de volgende procedure gevolgd: 

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier 
samen. In geval van een defini1eve uitslui1ng wordt de klassenraad uitgebreid 
met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeJ. 

a) De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet 
optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek 
zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

b) Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun 
vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van 
het advies van de klassenraad. 

c) 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 mo1vering van de beslissing en de ingangsdatum van de 
tuchtmaatregel. Bij een defini1eve uitslui1ng 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 
defini1eve uitslui1ng effec1ef uitwerking na één maand (vakan1edagen niet 
meegerekend). Is het kind één maand na de schriJelijke 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 defini1ef werd uitgesloten. 
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4. Opvang op school in geval van preven1eve schorsing en (1jdelijke en 
defini1eve) uitslui1ng 

Wanneer je kind 1jdens een tuchtprocedure preven1ef geschorst wordt of na 
de tuchtprocedure 1jdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of ac1viteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriJelijk en gemo1veerd 
bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een defini1eve uitslui1ng heb je als ouder één maand de 1jd om 
je kind in een andere school in te schrijven. In afwach1ng van deze inschrijving 
is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de 
ac1viteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang 
van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriJelijk 
en gemo1veerd bekend gemaakt aan de ouders.  

❖ Beroepsprocedures tegen een definiPeve uitsluiPng 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle 
dagen (zaterdagen, zondagen, wekelijke feestdagen en 11 juli niet 
meegerekend).  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot defini1eve uitslui1ng beroep 
aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

5. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorziker 
van het schoolbestuur. 

Rudy Weyne 
Voorziker, VZW ,"Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene" 
Peter Benoitlaan 13 
8450 Bredene 

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op 
school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat 
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school gee? het 
beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag 
nadat de beslissing van de defini/eve uitslui/ng van je kind werd 
ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met 
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het bericht van de defini/eve uitslui/ng wordt geacht de derde dag na 
verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor 
de verzending als voor de ontvangst.  

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op 
school. 

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 aangeeJ waarom de 
defini1eve uitslui1ng betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

2. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. 
Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief 
met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
Deze samenstelling blijJ ongewijzigd 1jdens de verdere procedure, tenzij 
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om 
een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de ziPng kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.  

Het gesprek gebeurt ten laatste 1en dagen nadat het schoolbestuur het 
beroep heeJ ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzeken 
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bij gewePgde reden of overmacht. 
De schoolvakan1es schorten de termijn van 1en dagen op. Dat betekent 
enkel dat schoolvakan1es niet meetellen bij het berekenen van de termijn. 
De ziPng van de beroepscommissie kan wel 1jdens een schoolvakan1e 
plaatsvinden.  

3. De beroepscommissie streeJ in zijn ziPng naar een consensus. Wanneer 
het toch tot een stemming komt, heeJ 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 voorziker is niet verbonden aan de 
school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel 
stemmen voor als tegen zijn, geeJ zijn stem de doorslag. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel beves1gen ofwel 
vernie1gen ofwel het beroep gemo1veerd als onontvankelijk afwijzen. 

4. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, 
ofwel de defini1eve uitslui1ng beves1gen of vernie1gen. De voorziker van 
de beroepscommissie zal de gemo1veerde beslissing binnen een termijn 
van vijf dagen met een aangetekende brief aan je meedelen. De beslissing 
is bindend voor alle par1jen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot defini1eve uitslui1ng 
niet op. Dat betekent dat ook 1jdens de beroepsprocedure de 
tuchtmaatregel van kracht blijJ. 

10. BIJDRAGEREGELING  

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) 

Alle informa1e omtrent de bijdrageregeling kan teruggevonden worden in  

“Deel 1: organisa1e en contact punt 4) 

11. GELDELIJKE EN NIET GELDELIJKE ONDERSTEUNING 

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 
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Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de 
Dorpsbode en 1jdens het jaarlijkse schoolfeest. 

Wij zijn er ons van bewust dat kinderen beïnvloedbaar zijn door hetgeen 
rondom hen als aantrekkelijk en/of onmisbaar wordt voorgesteld. 
Reclamemakers zijn er op uit om dit gegeven aan te wenden om de producten 
van hun opdrachtgevers te laten verkopen. 
Als school hebben wij de opdracht kinderen bewust te leren kiezen. Ook in 
aangelegenheden van reclame willen wij die taak ter harte nemen. 

Er is echter ook het feit dat de middelen die ons ter beschikking worden 
gesteld veelal ontoereikend zijn om onze school op1maal te laten 
func1oneren. Vandaar dat wij soms beroep doen op sponsorgelden om 
extraatjes te kunnen financieren. 

Toch willen we niet dat onze kinderen door tussenkomsten van firma’s 
beïnvloed en/of aangezet worden om producten van die handelszaken aan te 
schaffen. Daarom weren we alle vormen van visuele reclame of andere 
vormen van beïnvloeding op de school, behalve op speciale evenementen 
zoals een schoolfeest of dergelijke, waarbij de naam van mogelijke sponsors 
bij een stand wordt uitgestald. Ook de vermelding van het logo van de drukker 
in de schoolkrant –zonder aanzet te geven om zaken aan te kopen- past in 
deze visie. 

Ook het oudercomité zorgt af en toe voor een financiële bijdrage om 
uitstappen en/of ac1viteiten te helpen financieren. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, 
kunnen zij daarover een klacht indienen bij: 

Commissie Zorgvuldig Bestuur, departement Onderwijs 
Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem 
Kamer 5B25 
Koning Albert II-laan 15 
1210  Brussel 

12. VRIJWILLIGERS 
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Onze school maakt bij de organisa1e van verschillende ac1viteiten gebruik 
van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers 
over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande 
bepalingen. 

OrganisaPe 

De VZW ,"Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene" 
Peter Benoitlaan 13 
8450 Bredene 

Maatschappelijk doel: zie statuten 

Verplichte verzekering  

De school heeJ een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisa1e en de vrijwilligers. Het 
verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC verzekeringen, 
verzekeringskantoor: 

Fienco verzekeringen 

Sluizenstraat 24, Bredene 

tel. 059 33 09 99  

Polisnummer :  31754144 
De polis ligt ter inzage in het schoolsecretariaat.  

Vrije verzekering  

De school heeJ een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers 1jdens de uitvoering van 
het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de ac1viteiten.  
De polis is een bijvoegsel van de verplichte polis en ligt eveneens ter inzage op 
het schoolsecretariaat.  

Vergoedingen  

Elke ac1viteit van de vrijwilligers wordt onbezoldigd en vrijwillig verricht. De 
organisa1e voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersac1viteiten 
1jdens de schooluren.  

Aansprakelijkheid  
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De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden 
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is 
hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout 
is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt.  

Geheimhoudingsplicht  

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten 
aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling 
richt zich vooral tot vrijwilligers die ac1ef zijn binnen telefonische 
hulpverlening zoals Tele - Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van 
hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke 
informa1e. Op vrijwilligers die ac1ef zijn binnen scholen is deze bepaling in 
beginsel niet van toepassing. 

13. WELZIJNSBELEID 

❖ PrevenPe 

● Verwach1ngen naar de ouders; 
1. Zieke kinderen horen thuis;  
2. Bij besmekelijke aandoeningen verwiPgen de ouders 1jdig de school  
3. Geen snoep op school. (enkel voor verjaardagen en dat in samenspraak met 

de klasleerkracht 
4. Op school drinken we enkel water. (enkel op verjaardagsfeestjes kan dat 

anders zijn) 
5. Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen in de eetzaal water drinken, 

de kinderen krijgen water en soep.  
6. We s1muleren onze leerlingen en hun ouders om elke voormiddag fruit te 

voorzien, in de namiddag een koek. (geen snacks: snicker, mars,….. dit 
beschouwen we niet als een koek) 

7.Het vieren van verjaardagen wordt met de klasleerkracht besproken.  
8. Ouders gebruiken de school niet als onderwerp op sociale sites en 

begeleiden de kinderen naar een veilig online-gebruik  
9. We s1muleren onze leerlingen en hun ouders om aandacht te hebben voor 
gezonde voeding.   
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Daarnaast kunnen er vanaf schooljaar 2022-2023, naast de gewone warme 
maal1jden ook vegetarische maal1jden besteld worden. 

● Verwach1ngen naar de kinderen. 

1. Handen wassen na toiletbezoek  
2. De speelplaatsen en toiletruimtes net houden  
3. Ze spreken de leerkrachten en ander personeel aan met een 1tel 

(meester, juf, juffrouw, mevrouw, directeur)  
4. GSM’s staan uit 1jdens de dag. Wie er toch gebruik van maakt, krijgt een 

begeleidende brief mee naar huis. 
5. De kledij is steeds aangepast aan de weersomstandigheden. Vermijd 

opzich1ge sieraden en haartooi.  
6. De school wordt geen onderwerp op sociale sites 

❖ Verkeersveiligheid 

● Verwach1ngen naar de ouders; 
1.  Uw kind komt te voet of met een veilige fiets naar school; 

oefen met uw kind de veiligste weg naar school. 
Fluovest en fietshelm verhogen de veiligheid van uw kind(eren)  
� s1muleer het gebruik ervan. 
De leerkracht op de speelplaats staat er voor de veiligheid van uw kind, 
bemoeilijk het toezicht niet en verlaat de school na het brengen van de 
kinderen;  

2.  Autobestuurders laten vanzelfsprekend de ingang van de school vrij voor 
voetgangers en fietsers (ook als het regent). De poli1e kan 
foutparkeerders verbaliseren;  

3.  Maak duidelijke afspraken over brengen en abalen: plaats en 1jds1p; 

● Verwach1ngen naar de kinderen. 
Respecteer de verkeersregels!!! 
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❖ MedicaPe en andere medische behandelingen. 

- Je kind wordt ziek op school. 
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een 
andere opgegeven contactpersoon verwiPgen en zullen we, indien nodig, 
vragen om je kind op te halen.  

Als school stellen we geen medische behandelingen en stellen wij in geen 
geval medica1e ter beschikking, ook geen pijns1llers.  

-  Je kind moet medica1e nemen 1jdens de schooluren.  
Het kan gebeuren dat je kind 1jdens de schooluren medica1e moet nemen. 
Je kan vragen om er op toe te zien dat dit s1pt gebeurt. Dat gebeurt via een 
formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en 
ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven 
medica1e en erop toezien dat je kind de medica1e s1pt neemt. Het 
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de direc1e of abalen van de 
website.  

- Andere medische handelingen 
Wij stellen geen medische handelingen. Wij kunnen dan ook niet ingaan op 
vragen naar medische bijstand voor andere gevallen van medica1egebruik. 
Samen met jou zoeken we naar de samenwerking met verpleegkundigen, 
zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

❖ Stappenplan bij ongeval of ziekte 

● Eerste hulp 
o Wie? De persoon met toezicht 
o Hoe? Elementaire verzorging 

Indien verdere verzorging vereist zijn worden de ouders gecontacteerd 
● Ziekenhuis: AZ Damiaan en AZ Sint-Jan, campus H.Serruys te Oostende 
● Dokter 
● Verzekeringspapieren 
o Af te halen op de school 
o Procedure: Indien uw kind lichamelijk gekwetst wordt, laat u de 

verzekeringspapieren van de school invullen door de behandelende arts 
en stuurt dit geneeskundig getuigschriJ zelf per post op (adres vind je 
op de verzekeringspapieren) of bezorgt ze terug aan de school. De 
schoolverzekering betaalt achteraf het remgeld aan u terug.  

o KBC verzekeringskantoor Fienco, Sluizenstraat 24, Bredene 
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❖ 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 en aan de schoolpoort.  Het rookverbod geldt voor iedereen 
die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers,…. Als je kind 
het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanc1e opleggen volgens het 
orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school 
erns1g met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heats1ck en de shisha-pen 
vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nico1ne en tabak bevaken. 

Het rookverbod geldt ook /jdens ac/viteiten die wij als school organiseren, 
zoals schooluitstappen.  

14. AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

❖ Gedragsregels 

De school hecht er belang aan dat de kinderen s1jlvol optreden. Dit moet o.a. 
blijken uit de aandacht en het respect van de kinderen tegenover elkaar, uit 
een voorname houding en uit de beschaafde omgangstaal die ze spreken 
tegen alle personeelsleden van de school, uit de zorg voor eigen materiaal en 
andermans bezit, uit het respect voor het materiaal van de school en uit de 
aandacht voor hygiëne.  
Van de kinderen verwachten wij dat ze zich zowel binnen als buiten de school 
onberispelijk gedragen. (Dit geldt ook op weg van en naar school.) 

❖ Kleding 

Van de ouders verwachten wij dat zij hun kinderen net en verzorgd naar 
school sturen. De kledij moet eveneens aangepast zijn aan de 
weersomstandigheden. De direc1e behoudt zich voor aanstootgevende 
kleding en/of voorkomen te weren. 

  In de gymles dragen de kinderen van de lagere school 
sportschoenen(uitsluitend bestemd voor deze les!) en het T-shirt van de 
school (bij verlies wordt € 8 aangerekend). Alle kleding graag naamtekenen, 
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ook de gympjes. Verloren kledingstukken kunnen op die manier makkelijker 
terugbezorgd worden. 

❖ Persoonlijke beziZngen 

o Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:  

● Mul1media-apparatuur ; dient enkel ter ondersteuning van de lessen en 
op eigen verantwoordelijkheid- 

● Persoonlijke communica1emiddelen worden niet gebruikt binnen de 
schoolmuren  

● Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn 
uiteraard totaal verboden  

● Juwelen mogen de veiligheid niet in gevaar brengen, raken snel verloren 
en worden enkel op eigen verantwoordelijkheid gedragen 

    

❖ Milieu op school 

● Schoolac1es 
      Als school vinden we het belangrijk om kinderen te laten kennis maken 

met nieuwe, gezonde producten en nieuwe smaken. Kinderen leggen zo de 
basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon voor de rest van hun 
leven.  

meer info: https://www.evavzw.be/donderdag-veggiedag  

● Verwach1ngen naar de ouders: 
o De lunch wordt meegegeven in een herbruikbare doos 

(wegwerpproducten zoals folies zijn niet toegestaan) 
o Geef een gezond lunchpakket mee met uw kind(eren) 

Hoe doe je dat? => 

Ga voor volkoren 
• Brood: volkoren, voltarwe, rogge, meergranen 
• Andere: volkoren wrap, bruine pistolet, volkoren pasta, rijst, quinoa,…. 

Varieer met plantaardig beleg en zorg voor afwisseling: vegetarisch / vlees / 
veganis1sch 
Smeer met mate, gebruik maximaal een mespunt smeervet per snede brood 
Zorg voor een por1e groenten bij elke lunch.  Ga voor snoepgroentjes, een slaatje of 
bereide groeten 
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o gebruik drinkfles, geen PMD op school!  

● Verwach1ngen naar de kinderen: 
o papiertjes in de vuilbak 

❖ Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriJen en andere materialen gra1s 
gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich 
om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het 
materiaal opzekelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de 
school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen 
aan de ouders. 

❖ Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Elk feit wordt apart bekeken en 
opgevolgd.  

❖ Bewegingsopvoeding en zwemmen 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding 
en zwemmen. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersakest. 

❖ Huiswerk 

We trachten als school rekening te houden met de leeJijd van de kinderen. 

Naar aPtudevorming zoals werkhouding creëren, planma1g te werk gaan,…. 
kan huiswerk belangrijk zijn. 

o Dagelijks zijn er huistaken, behalve op woensdag en vrijdag. De dag 
voorafgaand aan een vakan1eperiode wordt eveneens géén huistaak 
gegeven. Huistaken duren gemiddeld 30 minuten. 

o Schoolafspraken per graad worden op de info-avond begin schooljaar 
toegelicht 
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❖ Agenda van je kind 

o De ouders verbinden zich ertoe het agenda van hun kind dagelijks in te 
kijken en te ondertekenen. Op die manier blijven zij op de hoogte en 
mo1veren zij hun kind bij het s1pt en verzorgd bijhouden van hun 
lessen en taken. Het is een belangrijke stap bij het "plannen" en "leren 
leren". De 1tularis ziet erop dat de agenda wordt nagekeken 

15. LEERLINGENEVALUATIE 

❖ Rapporteren over je kind 

● Hoe rapporteren we? 
We informeren u op regelma1ge basis via oudercontacten over de 
vorderingen van uw kind.  
De kinderen van de lagere school krijgen ook 5 keer per schooljaar een 
rapport.  
Via dit rapport willen wij niet enkel cijfers meegeven. We zeken als school ook 
in op welbevinden en betrokkenheid alsook op feedback. Een woordje van de 
leerkracht zegt soms meer dan cijfers.  

 

16. LEERLINGENBEGELEIDING 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien.  

De uitgangspunten van onze zorgvisie zijn het nastreven en/of realiseren van 
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bij zoveel mogelijk kinderen. Daarom 
leggen we doelbewust de nadruk op het volgende: 

Brede basiszorg als prevenPe 

Preven1eve basiszorg op schoolniveau betekent dat onze school de 
ontwikkeling s1muleert van alle leerlingen en zo problemen probeert te 

 36



voorkomen. Daarom bouwen we onze basiszorg zo breed mogelijk uit. Het 
aanbieden van een rijk klasklimaat en een krach1ge leeromgeving zien wij aan 
de basis hiervan. 

We hebben hierbij oog voor de cogni1eve presta1es maar ook voor de sociaal 
emo1onele en de psychomotorische ontwikkeling, rekening houdend met de 
eigenheid en persoonlijkheid van het kind. 

Leerkracht is spilfiguur 

De verantwoordelijkheid voor het aanbieden van deze brede basiszorg ligt bij 
de klasleerkracht, maar vormt tegelijker1jd een teamopdracht. 
Samenwerking, overleg en doorstroming vinden wij dan ook belangrijke 
gegevens. 

Gelijke groeikansen ten opzichte van draagkracht 

We geloven erin dat elk kind in staat is om te groeien en zichzelf te 
ontplooien, maar weten tevens dat dit voor elk kind op een verschillende 
manier kan verlopen. 

We zijn van mening dat kinderen mogen verschillen, en aanvaarden dan ook 
dat zowel het leertraject, als het begin- en eindpunt, mogen verschillen. Niet 
alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is 
verrijking, remediëring of differen1a1e noodzakelijk. 

Wij zijn bereid om een inspanning te leveren om kinderen met leer- en 
ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo 
veel mogelijk onderwijs aan te bieden volgens hun noden, rekening houdend 
met de draagkracht van de school. 

SystemaPsche opvolging en transparanPe bevorderen betrokkenheid van 

alle parPjen. 

Binnen ons zorgbreed werken leggen we de klemtoon op het opvolgen van de 
ontwikkeling van het individuele kind via een leerlingvolgsysteem. We gaan, in 
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overleg met in- en externe partners, na wat een kind reeds kan en hoever het 
kan geraken. Op deze manier kunnen we steeds de passende zorg bieden. We 
zien ‘zorg’ niet als een sta1sch gegeven. 

‘Zorg’ is  een opdracht van het hele schoolteam en kan alleen maar slagen in 
samenwerking met de ouders. Daarom zeken we in op een heldere en eerlijke 
communica1e met de ouders. 

De school werkt samen met het CLB.  

17. REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN  

(zie punt 4.7 infobrochure onderwijsregelgeving) 

Er zijn twee situa1es waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van 
revalida1e 1jdens de les1jden: 

● revalida1e na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, 
verplaatsingen inbegrepen); 

● Revalida1e voor kinderen met een specifiek onderwijsgerelateerde 
behoeJe waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven. 

(Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalida1e 
te laten volgen 1jdens de les1jden.  

Om een beslissing te kunnen nemen om revalida1e toe te staan voor de 
leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoeJe waarvoor een 
handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier 
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalida1e 1jdens de 
les1jden moet plaatsvinden; 

● een medisch akest waaruit de noodzakelijkheid, de frequen1e en de 
duur van de revalida1e blijkt; 

● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 
ouders. Dat advies moet mo1veren waarom de problema1ek van de 
leerling van die aard is dat het wekelijk voorziene zorgbeleid van een 
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school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalida1e 
tussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden 
aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog 
geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen 
het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijk1jdig 
afgeleverd worden. 

● een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 
revalida1everstrekker over de manier waarop de revalida1e het onderwijs 
voor de leerling in kwes1e zal aanvullen en de manier waarop de 
informa1e-uitwisseling zal verlopen. De revalida1everstrekker bezorgt op 
het einde van elk schooljaar een evalua1everslag aan de direc1e van de 
school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving 
waaraan hij onderworpen is; 

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

Om een beslissing te kunnen nemen om revalida1e 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 het een stoornis betreJ die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalida1e 1jdens de 
les1jden moet plaatsvinden; 

● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 
ouders. Dat advies moet mo1veren waarom de problema1ek van de 
leerling van die aard is dat het wekelijk voorziene zorgbeleid van een 
school daarop geen antwoord kan geven en dat de 
revalida1etussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 
schoolgebonden aanbod; 

● een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 
revalida1everstrekker over de manier waarop de revalida1e het onderwijs 
voor de leerling in kwes1e zal aanvullen en de manier waarop de 
informa1e-uitwisseling zal verlopen. De revalida1everstrekker bezorgt op 
het einde van elk schooljaar een evalua1everslag aan de direc1e van de 
school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving 
waaraan hij onderworpen is; 
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● een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemo1veerd 
moet worden, rekening houdend met het evalua1everslag van de 
revalida1everstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, 
de uiteindelijke beslissing of de revalida1e 1jdens de les1jden kan 
plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders 
meegedeeld. 

18. PRIVACY  

(zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

❖ Welke informaPe 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 leerlingenadministra1e en –begeleiding. De gegevens die 
nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons 
beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16) 

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

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke 
toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Ques1. We 
maken met de soJwareleveranciers 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 heeJ tot die gegevens. De 
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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 risicositua1es, kunnen we uitzonderlijk ook 
gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat 
gebeurt enkel met je schriJelijke toestemming. Je kan je toestemming al1jd 
intrekken. 

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school 
verlaten heeJ. Voor sommige gegevens is er een wekelijke bewaartermijn 
vastgesteld die langer kan zijn.  

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind of bezwaar hebt tegen 
bepaalde verwerkingen, kan je contact opnemen met  

Pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/GDPR 

❖ Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen 
aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

+ de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan. Het gaat om de essen1ële gegevens die de 
studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, 
evalueren en akesteren. 

+ de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.  

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de 
overdracht van deze gegevens verzeken, voor zover de regelgeving de 
overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de 1en 
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriJelijk 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 gemo1veerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 
De nieuwe school van je kind kan het verslag ook raadplegingen via IRIS-CLB 
online.  
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❖ PublicaPe 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 ac1viteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen 
met respect voor wie op die beelden staat. We leken erop dat de opnames 
niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om 
toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of 
geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier 
vragen, blijJ in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel 
indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan 
we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. 
Ook al heb je toestemming gegeven, je kan al1jd jouw toestemming nog 
intrekken.  

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet 
publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 
betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een 
opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames 
maken. 

❖ Recht op inzage, toelichPng 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. Je kunt fou1eve, onvolledige of 
verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen.  Ook kan je een 
(digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriJelijk contact op te nemen 
met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking 
hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

❖ 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 om die beelden te zien. Je gee? hierbij 
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voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden 
vlot vinden. 

19. PARTICIPATIE 

❖ Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeJ een 
aantal overleg bevoegdheden evenals een informa1e- en communica1erecht 
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 1jdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door 
middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale 
gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde 
geledingen. 

❖ Oudercomité 

De oprich1ng van een oudercomité is verplicht wanneer ten minste 1en 
procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie 
ouders betreJ. Het oudercomité heeJ een informa1erecht en 
adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

Het oudercomité bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 
nieuwe leden kunnen toetreden 1jdens de lopende mandaatperiode.  

20. 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/voorziKer schoolbestuur. 
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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 corresponden1eadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorziker van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe 
voorziene contactormulier op de website van de Klachtencommissie. 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, 
dat wil zeggen als ze aan de 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 heeJ. 

● De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een 
klacht steeds onbevooroordeeld en objec1ef behandelt, betrekt ze alle 
par1jen, dus ook het schoolbestuur. 

● De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de 
Klachtencommissie al heeJ 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: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 
procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 
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o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid 
of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of 
reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het 
schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn 
ontslag-, evalua1e-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende 
instan1e bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de 
defini1eve uitslui1ng, een evalua1ebeslissing …). 

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

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het 
schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. 
De uitkomst van deze klachtenregeling heeJ 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 discre1e 
en sereniteit. 
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21. 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 hkps://
katholiekonderwijs.vlaanderen  of op de website van de school : 
www.vbsdedorpslinde.be . De inhoud van de infobundel kan te allen 1jde 
gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van 
de bundel, verwiPgt de school jou. 
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
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