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WELKOM!  

 

Beste ouder(s) 

 

Van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in 

onze school stellen.  

Het schoolteam (directie en leraren) zal zich ten volle inzetten voor de 

opvoeding en het onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. 

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk 

onderwijs verwachten. 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat 

heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit maakt strikt genomen 

geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het 

tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de 

engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je 

het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 

organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het 

getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel -

en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 

afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 

revalidatie en privacy.  

 

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.  

 

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te 

zoeken. We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze 

school na te streven en de afspraken na te leven.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking!  
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Lieve kinderen 

 

Van harte welkom!  

Start je in de kleuterklas? Dan kom je in een boeiende wereld terecht.  Kom je 

naar het lager onderwijs? Dan gaat een nieuwe wereld voor je open.  

 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen 

je zeker helpen. Ben je reeds langer in onze school, dan weet je zeker hoe het 

er in onze school aan toe gaat. We hopen in onze school de ingeslagen weg 

met jou samen verder te bewandelen. Je kan ook je nieuwe medeleerlingen 

mee op weg helpen.  

 

We wensen je een fijn schooljaar toe!  

 

 

Directie en het schoolteam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Het Blavierke  

een veilig en warm nest,  

waar iedereen kansen krijgt om zijn vleugels uit te slaan!  
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DEEL I - INFORMATIE  
 

1. CONTACT MET DE SCHOOL  
 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze 

contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.  

 

DIRECTEUR   Naam:  Ellen Berden  

     Telefoon: 0476 60 80 15 

     E-mail:  basisschool@hetblavierke.be  

 

SECRETARIAAT   Naam:  Mia Van Oirbeek / Hanne Brepoels  

     Telefoon:  011 71 90 00 

     E-mail:  secretariaat@hetblavierke.be  

 

ZORGCOÖRDINATOR Naam:  Evi Swennen  

     Telefoon:  011 71 90 02 

     E-mail:  evi.swennen@hetblavierke.be  

 

SCHOOLBESTUUR  Voorzitter:  Richard Knapen  

     Naam:  VZW Schoolbestuur  

       Basisschool HET BLAVIERKE 

     Adres:  Stokstraat 1, 3800 ZEPPEREN  

     Leden:  Isabelle Mahiddine, Guy Fabry, 

       Albert Manet, Ilse Weeghmans, 

       Geert Reymen, Nadia Bex   

 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school 

gebeurt. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en 

schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het 

onderwijs.  

 

WEBSITE VAN DE SCHOOL     www.hetblavierke.be 

 

INTERNAAT   Naam:  Internaat Sint-Aloysius 

     Adres:  Kasteelstraat 53, 3800 ZEPPEREN  

     Telefoon:  0495 26 34 99 

     Website:  www.sazinternaat.be 

 

 

 

https://site.hetblavierke.be/
https://www.sazinternaat.be/
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SCHOLENGEMEENSCHAP  Naam:  HESBANIA  

     Codi:   Kristel Croes  

     Adres:  Ursulinnenstraat 16B 

       3800 Sint - Truiden  

     Telefoon:  011 71 92 03 

     E-mail:  codi@hesbania.net  

 

De volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap:  

Uit Sint-Truiden (Zepperen):  

• Basisschool Het Blavierke 

 

Uit Sint-Truiden (Kabostscholen):  

• Basisschool Klim-Op  

• Basisschool Heilig Hart  

• Basisschool Sint-Rita  

• Basisschool De boomhut (Brustem-Aalst)  

• Basisschool 't Zonnetje (Melveren) 

• Basisschool 't Vlindertje (Velm)  

• Sint-Jan-Berchmansschool  

 

Uit Wellen:  

• Basisschool De Bron 

 

Uit Nieuwerkerken:  

• Basisschool Nieuwerkerken  

• Basisschool 't Kozijntje - Kozen  

• Basisschool de Wijzer - Wijer  

 

Uit Borgloon:  

• Basisschool Nieuwland  

• Basisschool De Boomgaard  

• Basisschool Het Appelmanneke 

• Basisschool De Letterboom  

 

Uit Heers:  

• Basisschool Kers & Pit  
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SCHOOLTEAM      WIE IS WIE IN HET BLAVIERKE?  

 

Directie Secretariaat 

  
 

Ellen Berden Mia Van Oirbeek Hanne Brepoels 

 

LERARENTEAM 

 

Kleuteronderwijs:  

 

Instapklas Kinderverzorgster 

   

Lien Vaes Sarah Wouters Chris Gielen 

   
1ste kleuterklas A 1ste kleuterklas B 

   

Linda Bex Els Velaers Sarah Wouters 

   
2de kleuterklas 3de kleuterklas A 3de kleuterklas B 

   

Petra Vaneyck Hilde Vaes  Els Mullens  
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Lager onderwijs:  

 

1A 1B  

  

 

Brigitte Paemelaere Liesa Verhoeven  

   
2A 2B 2A & 2B 

   

An Martens Martien Hendrix Kaat Snellinx  

   
3A 3B  

  

 

Katrien Neven  Elien Vandercappellen  

   
4A 4B 

   

Jo Sartor Maximme Sleurs  Larissa Put 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5A 5B  

  

 

Dirk Croes Cédric Houbrechts   
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6A & 6B 6B 

  

Nico Thoelen Jorien Smeers  

 

Zorg:  

 

Zorgcoördinator / 

vertrouwenspersoon 
Zorgjuf (K.O.) 

  

Evi Swennen Sarah Wouters 

 

Bewegingsopvoeding:  

 

Turnleerkracht  
(kleuteronderwijs) 

Turnleerkracht  
(lager onderwijs) 

  

Els Mullens  Thomas Jeuris 

 

 

MEDEWERKERS 

 

ICT - coördinator Onderhoud  

 
 

 

Patrick Kinnaert Kelly Mievis  
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2. ORGANISTATIE VAN DE SCHOOL  
 

Praktische informatie over onze school: 

 

SCHOOLUREN    voormiddag: 8.25 - 12.00 uur  

    woensdag: 8.25 - 11.35 uur  

    maandagnamiddag: 13.00 - 15.20 uur  

    dinsdag, donderdag en vrijdagnamiddag:  

    13.15 - 15.20 uur  

 

Extra maatregel omwille van Covid-19: De lagere school eindigt op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.00 uur. 

 

TOEZICHT  / OPVANG IN DE SCHOOL  

 

Op de 2 speelplaatsen is er 25 minuten toezicht door de leraren voor en 

na de lessen. Dit is telkens van 8 uur 's morgens tot 15.45 uur. Op 

woensdag is dit tot 11.50 uur.  

 

Tijdens de speeltijden in de voor -en namiddag is er toezicht door de 

leraren. 's Middags kunnen we rekenen op de hulp van een wijkwerker.  

's Avonds begeleiden de leraren de rijen voetgangers en fietsers.  

Er is ook opvang van 15.20 tot 16.15 uur op maandag en dinsdag ENKEL 

voor kinderen waarvan broer of zus lessen op campus Hasp-O Zepperen 

volgt. Voor die opvang vragen wij een kleine vergoeding van €1 per dag.  

U ontvangt hiervoor een nota van diegene die met het toezicht belast is.  

De leerlingen hebben voor en na de uren geen toelating om zonder 

toezicht op de speelplaats te zijn.  

 

VOOR -EN NASCHOOLSE OPVANG   TUTTI FRUTTI  

        Hasseltsesteenweg 482 

        3800 Sint-Truiden  

        Tel.: 011 31 62 58 

 

De voor -en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de 

gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang "Tutti Frutti". De kinderen 

worden opgevangen vanaf 6.30 uur tot het begin van de lessen en vanaf 

het einde van de lessen tot 18.30 uur.  

De kinderen worden 's morgens naar school en 's avonds weer naar de 

opvang gebracht. Op schoolvrije dagen is er opvang van 6.30 tot 18.30 

uur.  
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MIDDAGOPVANG 

 

De kleuters kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten in de 

kleutereetzaal. De kinderen van het lager onderwijs eten in de klas.  

's Middags is er de mogelijkheid om een drankje aan €0,50 te kopen. Het 

aanbod is voldoende ruim.  

 

TOEGANG TOT DE SCHOOL  

 

Bij het naar school brengen en afhalen van de kinderen wordt aan de 

ouders, grootouders en anderen met aandrang gevraagd om de speelplaats 

en de ingangen tot de school vrij te houden. Dit om het toezicht op alle 

kinderen te garanderen. Tijdens de lesuren zijn alle schoolpoorten dicht. 

Ouders van kleuters nemen aan de grote poort van de kleuterspeelplaats 

afscheid van hun kind. Ouders van lagere schoolkinderen doen dit aan de 

kleine poort van de kleuterspeelplaats. 's Morgens en 's avonds is het rond de 

schoolpoort drukker dan gewoonlijk. Maak er een goede gewoonte van om 

tijdig naar school te vertrekken zodat uw kind vóór het belsignaal op de 

speelplaats aanwezig is.  

 

VAKANTIES   Herfstvakantie:  2 november - 8 november  

    Kerstvakantie:  21 december - 3 januari  

    Krokusvakantie:  15 februari - 21 februari  

    Paasvakantie:  5 april - 18 april  

    Zomervakantie:  1 juli - 31 augustus  

 

FEEST- EN BRUGDAGEN 

 

• woensdag 11 november 2020 - Wapenstilstand  

• donderdag 13 mei 2021 - O.H. Hemelvaart 

• vrijdag 14 mei 2021 - brugdag  

• maandag 24 mei 2021 - Pinkstermaandag  

 

LOKALE VERLOFDAGEN  

 

• vrijdag 23 oktober 2020 

• vrijdag 26 februari 2021 

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN  

 

• maandag 5 oktober 2020 

• woensdag 27 januari 2021 
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OUDERCONTACT 

 

Het regelmatig contact tussen school en ouders is het heen-en-

weermapje en de schoolagenda.  

 

Geplande oudercontacten:  

- informatieavonden (overgang 3de kleuterklas - 1ste leerjaar, per 

groep, ...);  

 

- individuele contacten  

➢ In de kleuterschool:  

 woensdag 25 november 2020 

 woensdag 24 maart 2021 

 woensdag 23 juni 2021 

➢ In de lagere school:  

 woensdag 25 november 2020 

  woensdag 24 maart 2021 

 maandag 28 juni 2021  

 

- besprekingen met het Vrij CLB 

 

- contacten met de leraar 

 

- occasionele contacten: elke schooldag (enkel indien nodig) na 

            afspraak tussen 8.00 en 8.20 uur  

 

ZORG OP SCHOOL  

 

a) Voorzieningen op klasniveau:  

Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk, 

3-sporenbeleid, SLD, ondersteuning, co-teaching, ...   

 

b) Voorzieningen op schoolniveau:  

➢ Kindvolgsysteem (KS) / Leerlingvolgsysteem (LS) 

- score van betrokkenheid en welbevinden 

- (KS) via ontwikkelingslijnen een handelingsplan opzetten 

voor leerlingen die in een bepaald ontwikkelingsgebied 

achterstand opliepen.  

- (LS) via formatieve toetsing van de leerling een 

handelingsplan opzetten voor die leerlingen die voor een 

bepaald leergebied (leerlijn) achterstand oplopen.  
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➢ Leerlingenbesprekingen op Multi Disciplinair Overleg (MDO) 

- soorten: overgangsbesprekingen, bespreking van alle 

leerlingen van een groep, besprekingen van leerlingen 

met problemen (op basis van gegevens uit het 

kindvolgsysteem)  

- samenstelling MDO: directie, klasleraar, leraar van de 

parallelgroep, zorgcoördinator, taakleraar, externe 

deskundigen (vb. begeleiding, VCLB, ...)  

- betrokkenheid van ouders bij en informatie aan ouders 

over MDO (zie ook oudercontact).  

 

➢ Voorzieningen voor leerlingen met een handicap  

- materiële voorzieningen  

- extra ondersteuning  

- voorzieningen op niveau van de scholengemeenschap 

 

➢ Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te 

vragen.  

 

VOORZIENINGEN VOOR LEERLINGEN MET MOEILIJKHEDEN  

 

a) Voorzieningen voor leerbedreigden  

De opvolging en ondersteuning gebeurt volgens de fasen van het 

zorgcontinuüm. In fase 0 en 1 spreken we over acties opgezet door 

de leerkracht of school. Deze gebeuren ten goede van de 

leerlingen. Zijn deze ontoereikend dan schakelen we over naar fase 

2. In overleg met de ouders zullen externe partners betrekken 

(logopedisten, kinesisten, ...) Dit ook steeds met hulp en in overleg 

met het VCLB. In fase 3 is er een doorverwijzing naar aangepast 

onderwijs.    

 

b) Voorzieningen voor leerlingen met een motorische handicap  

De school is te bereiken via de hoofdingang en de speelplaats aan 

de Stokstraat. In het gebouw is een lift aanwezig. Hierdoor zijn alle 

klassen en andere ruimtes in het gebouw bereikbaar voor een kind 

met een motorische handicap. In elke toiletruimte is er 1 toilet 

voorzien voor kinderen met een motorische handicap.  
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3. SAMENWERKING 

 

3.1  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 (zie ook engagementsverklaring tussen 

school en ouders).  

 

CONTACT  De directie of het secretariaat mag je telefonisch of via  

   e-mail contacteren om een afspraak te maken. 

 

OUDERRAAD Voorzitter:  Gilian Peutemans   

   Leden:  Veerle Palmans, Natasha Charles, Monique 

     Dehaese, David Huybrechts, Stijn Forier,  

     Stéphanie Stultjes, Dries Roebben, Ann  

     Vanroye 

   Website:  www.ouderraadhetblavierke.be 

   E-mail:  info@ouderraadhetblavierke.be  

 

SCHOOLRAAD Voorzitter:    Martien Hendrix  

   E-mail:    martien.hendrix@hetblavierke.be  

   Oudergeleding:   Gilian Peutemans, Stijn Forier,  

       Veerle Palmans 

   Personeelsgeleding:  Martien Hendrix, Dirk Croes en  

       Els Velaers  

   Lokale gemeenschap:  Valère Vanmechelen, Marijke  

       Wintmolders, Emilie Schoofs  

  

3.2  Met de leerlingen  

 

LEERLINGENRAAD  

 

• Verkiezingsprocedure:  

 

Uit elke klas van de derde graad mogen kinderen zich kandidaat 

stellen. De kandidaten krijgen een week de tijd om campagne te 

voeren. Als deze dagen om zijn, vindt er een verkiezing plaats. Alle 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen een oproepingsbrief om te 

gaan stemmen. Die brief brengen ze mee naar de verkiezing.  

https://www.ouderraadhetblavierke.be/
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Per klas wordt er gestemd. De leerlingen mogen 2 kandidaten van hun 

klas aanduiden, inclusief zichzelf.  

 

Na het tellen van de stemmen wordt bekend gemaakt welke 2 

kandidaten de vertegenwoordigers van hun klas in de leerlingenraad 

worden.  

 

De leerlingenraad komt ongeveer vierjaarlijks bijeen onder leiding van 

de directie en zorgleraar. Zij bespreekt met de leerlingen items die de 

leerlingen zelf aanbrengen en/of brengt er zelf aan. Hiervan maakt de 

directie en/of zorgleraar een verslag dat aan de leden van de 

leerlingenraad en aan alle leraren van de school teruggekoppeld 

wordt.  

 

• Samenstelling:  

 

2 vertegenwoordigers van elke klas van de derde graad.  

 

• Verantwoordelijke leraar: Evi Swennen  

 

 

3.3 Met externen  

 

3.3.1. VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (VCLB)  

 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Limburg afdeling Sint-Truiden  

 

    Adres:   Gazometerstraat 7 

        3800 Sint-Truiden   

    Telefoon: 011 58 62 10 

    E-mail:  sinttruiden@vrijclblimburg.be  

    Website:  www.vclblimburg.be 

    Arts VCLB:  Lieve Knops   

 

Voor je rechten en plichten bij het VCLB bekijk de infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan 

medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie 

ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het VCLB 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 VCLB versterking aan de school bij 

https://www.vclblimburg.be/
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problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan 

je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het VCLB. Het 

VCLB werkt gratis en discreet.  

 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal 

vertellen aan een VCLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de 

openingsuren van de chat op hun website.  

 

3.3.2. INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING  

 

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

evolutie van uw 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, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. Het betekent dat je kind 

mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet 

zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook 

zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van 

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

kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in 

overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw 

kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de 

school kan verwachten en wat wij van u als ouders verwachten. Wij 

verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 

samen maken opvolgt en naleeft.  

 

3.3.3. ONDERSTEUNINGSNETWERK  

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:  

 

Ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid 

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind ken je terecht bij volgend aanspreekpunt voor 

ouders:  

 

 Elke Knaepen / Katrijn Coosemans   0472 26 20 33 

 zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

http://www.clbchat.be/
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3.3.4.  PEDAGOGISCHE BEGELEIDING  

 

Het schoolbestuur, de directie en het personeel laten zich begeleiden door 

de begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Limburg - Hasselt.  

 

3.4 Nuttige adressen  

 

Lokaal Overlegplatform   Contactpersoon: Verkammen Wim 

      02 553 07 11 

 

Klachtencommissie Katholiek  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs  

Onderwijs Vlaanderen   Vlaanderen 

      Guimardstraat 1, 1040 Brussel  

      02 507 08 72 

      klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake Leerlingen-  Vlaamse Overheid 

rechten     Agentschap voor onderwijsdiensten - 

      AgODi 

      Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten  

      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  Vlaamse Overheid 

      Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

      Afdeling Advies en Ondersteuning   

      onderwijsPersoneel (AOP) 

      Commissie zorgvuldig bestuur 

      t.a.v. Frederik Stevens  

      Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

      02 553 65 98 

      zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

Interne beroepscommissie in  Richard Knapen  

geval van tijdelijke uitsluiting  Voorzitter schoolbestuur 

      Roosbeekstraat 1 

      3800 Zepperen  
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DEEL II - PEDAGOGISCH PROJECT  

 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de 

katholieke dialoogschool. 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 

voor 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.  

 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
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1.  SCHOOLEIGEN PEDAGOGISCHPROJECT 
 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het 

opvoedingsproject van onze school staan en deze meedragen. Hieronder 

vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. 

U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.  

 

a) De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. 

 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord 

onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden 

wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de 

kerkgemeenschap aan jonge kinderen.  

 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, 

met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als 

dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet 

gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke 

basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat 

onze inspanningen niet op niets uitlopen.  

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan 

waarden als: 

• het unieke van ieder mensenkind; 

• de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen; 

• verbondenheid en solidariteit met anderen; 

• vertrouwen in het leven (hoop); 

• genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is; 

• openheid, respect en zorg voor mens en natuur; 

• verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;  

• vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid; 

• zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties; 

 

b) Aanbod van gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten.  

 

We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: 

• de ontmoeting van elkaar in verbondenheid; 

• de verdieping in de Bijbelse Boodschap; 

• de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; 
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• het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven en het kerkelijk 

jaar op school. Dit doen we in verbondenheid met elkaar en (waar het 

kan) in verbondenheid met God.  

 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden 

komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De 

godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de 

kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te 

worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We 

brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie en leren hen de 

verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en 

grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat 

veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept 

worden door de dialoog met andere levensvisies. Zonder de verankering in 

een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat 

geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een 

levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de 

benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke 

godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in 

de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.  

 

c) Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod 

 

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede' 

mensen. 

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de 

harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle 

componenten van de cultuur:  

• de wereld van taal en communicatie;  

• de wereld van het muzische;  

• de wereld van cijfers en feiten;  

• de wereld van de techniek;  

• de wereld van het samenleven;  

• de wereld van verleden en heden;  

• de wereld van het goede;  

• de wereld van zingeving.  
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In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: 

• We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt op het andere. 

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen; 

• We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende 

leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt; 

• We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun 

persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een 

aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen 

als de leerkracht het vraagt. 

 

Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het 

leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun 

leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 

 

d) We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend 

opvoedingsklimaat 

 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te 

ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen serieus. Kinderen staan 

positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die 

positieve ingesteldheid.  

 

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf 

actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en 

vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. 

 

Onze opvoeding wordt gedragen door:  

 

• Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind 

We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de 

ontwikkeling van ieder kind.  

 

• De pedagogie van verbondenheid  

Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse 

verrijking.  

 

• De pedagogie van de hoop 

Wij hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We 

geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun 

grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben 

en begeleid kunnen worden in hun groei.  
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• De pedagogie van het geduld 

Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van 

kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in 

wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.  

 

Van de leerkrachten verwachten we dat ze: 

• model staan voor goed leren;  

• strategische vragen stellen;  

• aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen; 

• zinvolle contexten aanbieden; 

• interactieprocessen begeleiden; 

• peilen naar de vorderingen; 

• helpen en coachen; 

 

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

 

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij 

omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en 

hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de 

padagogie van de hoop en van het geduld essentieel.  

 

Onze brede zorg heeft twee dimensies:  

• We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. 

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag 

daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. 

 

• Wij proberen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de 

noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te 

differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens 

ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier 

stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen 

werken we als school samen met ouders, VCLB, scholen voor 

buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra … 

 

f) Onze school als gemeenschap en als organisatie 

 

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. 

We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede 

organisatie. 
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Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de 

directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende 

kwaliteitsbewaking en verbetering. 

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 

• de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun 

kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een 

zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; 

• het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het 

beleid van de school; 

• externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij 

onze professionalisering. 

• de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof 

van waaruit in de school gewerkt wordt. 

• de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze 

opvoedings- en onderwijsopdracht. 

 

 

2. ONDERWIJSAANBOD (LEERGEBIEDEN) - LEERPLANNEN 
 

De doelen uit het pedagogisch project zullen voor de hele basisschool 

geconcretiseerd worden, via het gebruik van het leerplan Zin in Leren! Zin in 

Leven!:  

 

PERSOONGEBONDEN ONTWIKKELING:  

• Socio-emotionele ontwikkeling 

• Ontwikkeling van het innerlijk kompas  

• Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid  

• Motorische en zintuiglijke ontwikkeling  

 

CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING:  

• Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld  

• Mediakundige ontwikkeling  

• Muzische ontwikkeling  

• Taalontwikkeling  

• Ontwikkeling van wiskundig denken  

• Rooms-katholieke godsdienst  
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DEEL III - HET REGLEMENT 
 

1. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN 

OUDERS  
 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 

opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit 

engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. 

Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 

afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 

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

ingeschreven.  

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het 

effect ervan.  

 

OUDERCONTACTEN 

 

Als 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: 

• eind augustus een openklasdag  

• begin september een infoavond 

 

Tijdens deze dagen kan je kennis maken met de leraar/leraren van je kind en 

de manier van werken in de klas.  

Verder voorzien wij een aantal oudercontacten tijdens het schooljaar. Op 

geregelde tijden willen we je informeren over de evolutie van je kind. Dit kan 

schriftelijk via het rapport of mondeling via een oudercontact of op 

uitnodiging. 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. We engageren ons om steeds te zoeken naar een 

alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten 

aanwezig kan zijn.  

 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je 

op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.  

Dit doe je via mededeling in de agenda van je kind, via (telefonisch)contact 

of mailverkeer met de directie of de zorgcoördinator.  
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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 evolutie van je kind.   

 

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. De aanwezigheid van je kind 

op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter -

en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de 

overheid en aan het VCLB.  

 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen 

en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint 

om 8.25 uur en eindigt om 15.20 uur. We verwachten dat je ons voor 10.00 uur 

verwittigt bij afwezigheid van je kind.  

 

Het VCLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij 

problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat 

op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. Je kan steeds bij ons 

terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken.  

 

INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING  

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit 

houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen 
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we door te 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. De 

school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in 

de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met 

jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig 

heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om 

redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. 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 naleeft.  

 

POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL 

 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen 

starten hun schoolloopbaan met 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 positief staat tegenover de onderwijstaal en 

tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling 

van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject / taalbad voor kinderen die 

de onderwijstaal onvoldoende beheersen).  

 

Stimuleer kinderen in de vrije tijd bij het leren van het Nederlands. Dit kan 

onder meer door: 

• je kind aan te sluiten bij een NEDERLANDSTALIGE  jeugdbeweging / 

sportclub / academie (teken, muziek, ...); 

• je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma's te laten kijken; 

• je kind dagelijkse naar Nederlandstalige radioprogramma's te laten 

luisteren; 

• je kind Nederlandstalige computerspelletjes laten spelen; 
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• samen met je kind regelmatig een bezoek aan de bibliotheek te 

brengen. Je kan er boeken en luisterverhalen uitlenen. Lees er uit voor 

of laat je kind luidop lezen; 

• zelf Nederlandse lessen te volgen; 

• je kind na schooltijd extra Nederlandse lessen te laten volgen; 

• Nederlandstalige begeleiding in te schakelen bij het maken van 

huistaken, leren van lessen; 

• tijdens een schoolcontact zelf Nederlands te spreken of gebruik te 

maken van een tolk; 

• binnen de school en bij schoolactiviteiten enkel Nederlands te praten 

met je kind, met andere kinderen, met het schoolteam en met andere 

ouders; 

• je kind in zijn vrije tijd te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes; 

• je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten 

(speelpleinwerking, kampen, ...).  

 

 

2.  INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN  
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug 

op onze website, individuele brief aan de nieuwe ouders, een mededeling 

vanuit het stadsbestuur.  

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het 

pedagogisch project en met het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, 

blijft je kind bij ons ingeschreven.  

 

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn 

opgesomd:  

 

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te 

veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd 

uitgesloten.  

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen 

voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de 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 VCLB. Op basis van dit overleg en nadat 

het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op 
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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.  

 

2.1 Doorlopende inschrijving 

 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw 

in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs in basisschool Het 

Blavierke.  

 

2.2  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs  

 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kan 

je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.  

 

2.3 Screening niveau onderwijstaal  

 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs 

instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van een 

screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de 

specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor 

anderstalige nieuwkommers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.  
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3. OUDERLIJK GEZAG  
 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

 

Als school bieden we een luisterend oor voor al onze leerlingen. Ook voor 

kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, 

openheid, begrip en extra aandacht bieden.  

 

3.2 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 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.  

 

3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders  

 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide 

ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroom en de manier 

waarop beslissingen over het kind worden genomen.  

• Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, ...: in samenspraak met de 

klasleraar 

• Afspraken i.v.m. oudercontact: in samenspraak met de klasleraar 

Graag zien we beide ouders SAMEN op het oudercontact van hun kind. Dit in 

het kader van het welzijn van uw kind. Zo geeft de leraar dezelfde boodschap 

aan de ouders en wordt het door de beide partijen begrepen of verduidelijkt. 

Daarom durven we u ten stelligste vragen dat bij gescheiden ouders mama 

en papa samen naar het oudercontact komen. Plusouders zijn ook welkom.  

 

3.4 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.  
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4.  ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN 

HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU 
 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het VCLB, 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 schriftelijke 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 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 op basis van een 

gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een stapdatum).  

 

Criteria voor de indeling in leerlingengroepen:  

 

• Instapklas: 

De instappers starten op verschillende momenten gedurende het 

schooljaar.  

 

De instapdagen:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie = 1 september 2020 

(geboren t.e.m. 01.03.2018)  

- de eerste schooldag na de herfstvakantie = 9 november 2020  

(geboren t.e.m. 09.05.2018)  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie = 4 januari 2021 

(geboren t.e.m. 04.07.2018) 

- de eerste schooldag van februari = 1 februari 2021 

(geboren t.e.m. 01.08.2018)  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie = 22 februari 2021 

(geboren t.e.m. 22.08.2018)  

- de eerste schooldag na de paasvakantie = 19 april 2021 

(geboren t.e.m. 19.10.2018) 

- de eerste schooldag na Hemelvaartdag = 17 mei 2021 

(geboren t.e.m. 17.11.2018)  
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- Kinderen geboren na 17.11.2018 kunnen instappen op  

1 september 2021.  

 

Naar gelang we instapuren krijgen na de krokusvakantie, kan de 

structuur van de instapklas(sen) wijzigen.  

 

Indien er 2 instapklassen zijn wordt de voltallige groep grondig 

besproken en is er een eerste klasverdeling op basis van volgende 

criteria:  

- jongens en meisjes  

- gedrag  

- welbevinden en betrokkenheid 

- evenwicht in klasgrootte  

 

Het onderscheid tussen A en B klas is enkel en administratief gegeven.  

 

• De verdere kleuterloopbaan:   

In de kleuterklas worden de groepen gevormd op basis van de leeftijd.  

 

Aan het eind van de kleuterperiode worden de 2 klasgroepen opnieuw 

grondig besproken en gemengd. Deze keer nemen naast leraren van 

de 3de kleuterklas, de zorgleerkracht en de directie ook de leraren van 

het eerste leerjaar deel aan dit overleg.   

 

De criteria die we hierbij hanteren zijn:  

- jongens en meisjes  

- niveau  

- gedrag  

- welbevinden en betrokkenheid 

- evenwicht in klasgrootte  

 

• Lager onderwijs:  

De gevormde klasgroep bij aanvang van het eerste leerjaar blijft in 

principe doorheen de hele schoollooptijd behouden.  

 

Nieuw ingeschreven leerlingen worden op basis van klasgrootte en 

achtergrondinformatie in een klas geplaatst. Ouders kunnen hun 

voorkeur van groep op basis van een vriendje of vriendinnetje 

doorgeven bij de inschrijving. 
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Op de vraag om een leerling bij een bepaalde leraar te zetten gaan wij niet 

in. Wij motiveren dit als volgt: 

- Al onze leraren zijn goed opgeleid, hebben voldoende ervaring en 

werken met grote inzet en engagement.  

- Ouders die emotionele weerstanden menen te ondervinden, vragen 

wij dat zij ons dit onmiddellijk signaleren. Zo kunnen we het nodige 

doen om het probleem om te lossen.  

 

Het onderscheid tussen A- en B - klas is enkel een administratief gegeven. Om 

zeker niet de indruk te geven dat deze indeling een niveauverschil aanduidt 

stromen de leerlingen om het schooljaar van A naar B - klas en omgekeerd. 

Van deze regel kan afgeweken worden omwille van pedagogische en 

organisatorische redenen.   

 

 

5. AFWEZIGHEDEN  
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)  

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn 

ingestapt) en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht 

voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-

jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve 

dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs 

kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten 

zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.  

 

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 (leerplichtig of niet) regelmatig naar school 

komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. 

Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 

Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de 

overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun 

kleuter -en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager 

onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs 

volgde.  

 



 

 

32 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk 

aan ons meldt, liefst voor 10.00 uur. Ook als je eens door omstandigheden je 

kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je 

dan aan bij het secretariaat (via de hoofdingang). Komt je kind meermaals te 

laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan 

hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.  

 

5.1  Gewettigde afwezigheden  

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het 

kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:  

 

5.1.1  Wegens ziekte  

 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

medisch attest verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is 

een briefje van de ouders voldoende. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u een voorgedrukt gekleurd formulier. 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 VCLB.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten 

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.  

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het 

ziektebriefje aan de leraar. De school zal het VCLB contacteren bij twijfel over 

een medisch attest.  

  

5.1.2  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:  

• het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde 

dak woont of van een bloed -en aanverwant;  

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;  
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• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, 

islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 

godsdienst).  

• ... 

 

5.1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 

 definitieve uitsluiting 

 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke 

of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig 

beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt 

opgevangen.  

 

5.1.4 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 directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:  

• de rouwperiode bij een overlijden;  

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve 

manifestatie (andere dan de 10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben);  

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 

(voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);  

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);  

• school-externe interventies;  

• 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.  

 

5.2 Problematische afwezigheden  

 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, 

zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je 

onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.  
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Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school 

het VCLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat 

geval uitgenodigd voor een gesprek.  

 

5.3 Te laat komen - vroeger vertrekken  

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind 

tijdig op school is, ook in de kleuterklas. Het onthaalmoment 's morgens is een 

belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Bovendien stoort het 

voortdurend binnenkomen van kinderen de lessen. Kinderen die toch te laat 

op school toekomen begeven zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Indien 

de poorten reeds gesloten zijn kunnen ze aanbellen en langs de hoofdingang 

binnenkomen.  

 

In uitzonderlijke omstandigheden kan uw kind de school vroeger verlaten, 

mits:  

• een schriftelijke verklaring van de ouders;  

• toestemming van de directie of klasleraar;  

• het kind wordt afgehaald door een (groot)ouder;  

• ... 

 

 

6.  ONDERWIJS AAN HUIS  
 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk 

niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden 

recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beiden.  

 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag 

indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een 

niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat 

je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een 

geneesheerspecialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en 

waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.  

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis 

pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende 

kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt 
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verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 

maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende 

kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te 

krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 

afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.  

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden 

tijdelijk onderwijs aan huis per 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 het kind. Tijdelijk 

onderwijs aan huis is gratis.  

 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. 

Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel 

te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete 

afspraken over opvolging en evaluatie.  

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.  

 

 

 

 



 

 

36 

7. EEN -OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN  

 (EXTRA-MUROSACTIVITEITEN) 
 

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. 

 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die 

dit schooljaar worden voorzien.  

 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen (tweejaarlijks):  

• BOERDERIJKLASSEN:  georganiseerd voor de leerlingen van de 1ste 

    graad. Verblijf = 3 dagen, 2 nachten. 

• ZEEKLASSEN:  georganiseerd voor de leerlingen van de 2de 

    graad. Verblijf = 3 dagen, 2 nachten.  

• BOSKLASSEN:   georganiseerd voor de leerlingen van de 3de 

    graad. Verblijf = 5 dagen, 4 nachten.  

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-murosactiviteiten die één 

dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit 

schriftelijk te melden aan de school.  

 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school 

aanwezig zijn.  

 

 

8.  GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET  

 BASISONDERWIJS  
 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)  

 

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 

eindtermgerelateerde 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.  
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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 onderwijsinspectie 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 krijgt ook 

een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager 

onderwijs staat.  

 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift  

 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren 

over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de 

evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  

 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de 

beslissing van de klassenraad. De 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 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 een persoonlijke uitnodiging / brief van de school. 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.  

 

8.2 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.  
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Let op:  

• wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens alle 

dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet 

meegerekend);  

• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur 

of zijn afgevaardigde.  

 

a) Je vraagt binnen die 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, bv. via e-mail. Je krijgt een 

uitnodiging die de afspraak bevestigt.  

 

b) 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.  

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 heeft genomen. Van 

dit overleg wordt een verslag gemaakt.  

 

c) De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een 

aangetekende brief aan je mee. Er zijn 2 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.  

 

d) Als je niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing 

van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de 

voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

Richard Knapen 

Voorzitter, schoolbestuur VZW Basisschool Het Blavierke 

Stokstraat 1 

3800 Zepperen  

 

of  
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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 je het hebt ingediend. De school geeft het 

beroep daarna door aan het schoolbestuur.  

 

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de 

dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. 

De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen 

(zie punt c) 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 aangeeft waarom het 

niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  

 

e) 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 je klacht grondig zal onderzoeken.  

 

f) De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een 

gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
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De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen vind je in 

een persoonlijke brief met uitnodiging. Het is enkel mogelijk om een 

gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

 

g) 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 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 het beroep als onontvankelijk afwijzen, de 

betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs 

toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 

september via een aangetekende brief door de voorzitter van de 

beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.  

  
 

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 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.  
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9.1 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 u 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 klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur;  

• een time-out;  

• naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of 

nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind 

besproken;  

• een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met u 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 is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden 

samen met je kind opgevolgd.   

 

9.2 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 wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen;  

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;  

• een bemiddelingsgesprek;  

• no blame-methode bij een pestproblematiek;  

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO);  

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, zoals in punt 9.4.3 beschreven, 

voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten 

plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.  
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9.3 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.  

 

9.4 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 ernstig 

verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, 

personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een 

tuchtmaatregel nemen. Een tuchtleerling kan enkel toegepast worden op 

een leerling in het lager onderwijs.  

 

9.4.1  Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  

 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen;  

• een definitieve uitsluiting.  

 

9.4.2  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 om te kunnen nagaan of 

een tuchtsanctie aangewezen is.  

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 



 

 

43 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk 

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

Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 

tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 

directeur motiveert deze beslissing.  

 

9.4.3  Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting  

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens 

alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet 

meegerekend).  

 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de 

volgende procedure gevolgd:  

 

a) 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 VCLB die 

een adviserende stem heeft.  

 

b) 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 VCLB 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.  

 

c) Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun 

vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip 

van het advies van de klassenraad.  

 

d) 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 uitlsuiting 

vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.   

 

Samen met het VCLB 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 
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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.  

 

9.4.4  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 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 gemaakt aan de ouders. 

 

9.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting  

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens 

alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet 

meegerekend).  

 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep 

aantekenen. De procedure gaat als volgt:  

 

a) Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van 

het schoolbestuur:  

  Richard Knapen  

  Voorzitter, schoolbestuur VZW Basisschool Het Blavierke  

  Stokstraat 1, 3800 Zepperen  

of  
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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 je het hebt ingediend. De school geeft het 

beroep daarna door aan het schoolbestuur.  

 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde 

dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd 

ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief 

met het bericht van de definitieve uitsluiting 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 aangeeft waarom de 

definitieve uitsluiting betwist wordt.  

 

b) 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 je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve 

uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 

beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.  
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c) De beroepscommissie zal steeds u en uw kind uitnodigen voor een 

gesprek. U kan 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.  

 

Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.  

 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur 

het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties 

schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat 

schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De 

zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie 

plaatsvinden.  

 

d) 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.  

 

e) De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, 

ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter 

van de beroepscommissie zal u de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De 

beslissing is bindend voor alle partijen.  

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet 

op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel 

van kracht blijft.  
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10.  BIJDRAGEREGELING  
 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

 

Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Dit wil zeggen dat wij 

schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, boeken, rekenmateriaal, 

bewegingsmateriaal, ICT-materiaal, constructiemateriaal, ... op school 

aanbieden. 

 

Scholen organiseren heel wat activiteiten om het leren zinvol, boeiender en 

aangenamer te maken.  Denk hierbij aan schoolzwemmen, een 

museumbezoek, schoolreizen, ... Om de kostprijs van activiteiten te 

begrenzen, werken scholen met een dubbele maximumfactuur.  

 

• De minder scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals een 

toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, ... 

 

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt 

 voor een kleuter: 45 euro  

 voor een kind van de lagere school: 90 euro  

 

• De scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit 

gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) 

tijdens de schooluren (boerderijklassen - zeeklassen - bosklassen).  

  

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro 

en voor een kind uit de lagere school 445 euro voor de volledige duur 

van het lager onderwijs.  

 

De ouderraad heeft zich geëngageerd om de kosten van de 

meerdaagse uitstappen mee te helpen dragen. De ouderraad geeft €4 

per lagere schoolkind.   

 

Hier vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 

vrijblijvende uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker 

zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je 

niet moet aankopen: maakt u er gebruik van, dan moet u 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 u zal 

moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, 

maar ook iets minder zijn.  
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De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

VRIJBLIJVENDE KOSTEN  

Naschoolse opvang voor kinderen met een broer of zus in 

Hasp-O Zepperen 
€1/dag 

Warme maaltijden  €4 

Drankbonnetje €0,50 

Tutti Frutti fruitproject  €7 

Nieuwjaarsbrieven  €0,60 

Tijdschriften voor kleuters zoals Doremi, Rompompom, ...  

Tijdschriften voor de lagere school zoals Zonnekind, 

Zonnestraal, Zonneland (jaarabonnement)  
€36 

 

 

VERPLICHTE KOSTEN   

Zwemmen vanaf het 1ste leerjaar (+ vervoer) €5,5 

Zwemmen 6de leerjaar (decretaal vastgelegd) gratis 

Enkel voor het lager onderwijs: turnpak  

(broek + t-shirt met logo van de school) 
€18 

 

 

 

Lijsten met geplande uitgaven per klas: 
 

Minder scherpe maximum factuur:  

 
kleuteronderwijs lager onderwijs 

€ 45 €90 

Bijdrage ouderraad:  €  4 / 

Bijdrage schoolbestuur: € 10 €4 

Totaal:  €59 €94 

 

Bedragen boven het maximumbedrag (o.a. bijkomende activiteiten) tijdens 

het schooljaar zullen gefinancierd worden door het schoolbestuur en de 

ouderraad. De factuur van de kleuters kan dus €59 en voor de lagere 

schoolkinderen €94 bedragen. Voor de ouders blijft het maximumbedrag 

voor een kleuter €45 euro en voor een lagere schoolkind €90.  
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ONKOSTENRAMING INSTAPKLAS 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Boswandeling  €4 

Guy's Verteltent €4 

Culturele activiteit - "Zeep" €6,50 

Culturele activiteit - "Sinterklaas is ziek" €6,50 

Culturele activiteit - "Moes" €6,50 

Sportdag €2 

Carnavalsfeestje €1 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €17 

Varia €5 

Nog te plannen activiteit(en) €5,5 

TOTAAL €59 

 

 

 

 

ONKOSTENRAMING 1ste KLEUTERKLAS 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Boswandeling  €4 

Guy's Verteltent €4 

Culturele activiteit - "Zeep" €6,50 

Culturele activiteit - "Sinterklaas is ziek" €6,50 

Culturele activiteit - "Moes" €6,50 

Sportdag €2 

Carnavalsfeestje €1 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €17 

Varia €3 

Nog te plannen activiteit(en) €7,5 

TOTAAL €59 
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ONKOSTENRAMING 2de KLEUTERKLAS 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Boswandeling  €4 

Guy's Verteltent €4 

Culturele activiteit - "Zeep" €6,50 

Culturele activiteit - "Sinterklaas is ziek" €6,50 

Rollebolle  €7 

Sportdag €2 

Carnavalsfeestje €1 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

Varia €4 

Nog te plannen activiteit(en) €3 

TOTAAL €59 

 

 

ONKOSTENRAMING 3de KLEUTERKLAS 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Guy's Verteltent €4 

Culturele activiteit  -  Film Solan & Ludwig:  

    "Reis naar de maan" 
€6,50 

Rollebolle  €7 

Sportdag €2 

Dierendag €4,50 

Bezoek aan de tandarts €0 

Carnavalsfeestje €1 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

SLD - Bezoek aan de boerderij €10 

Varia €3 

Nog te plannen activiteit(en) / 

TOTAAL €59 
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ONKOSTENRAMING 1ste LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Guy’s verteltent  €4 

Culturele activiteit – “Kat met Laarzen”  €6,50 

Kronkeldidoe  €7,50  

Sportdag €2 

Schaatsen  €8,50 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

SLD - Bezoek aan de boerderij €10 

Varia €5 

Nog te plannen activiteit(en) €29,5 

TOTAAL €94 

 

 

 

ONKOSTENRAMING 2de LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Guy’s verteltent €4 

Culturele activiteit – “Aiaiai”  €6,50 

Bibliotheek + museum €4 

Kronkeldidoe  €7,50 

Sportdag €2 

Schaatsen  €8,50 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

Varia €5,50 

Nog te plannen activiteit(en) €35 

TOTAAL €94 
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ONKOSTENRAMING 3de LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Culturele activiteit - "Roodhapje" €6,5 

Alles met de bal  €7 

Sportdag €2 

Schaatsen  €8,50 

Boswandeling  €2 

Bezoek aan de steenkoolmijn €15 

Workshop pottenbakken €5 

Sportdag €2 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

Varia €6 

Nog te plannen activiteit(en) €19 

TOTAAL €94 

 

 

 

ONKOSTENRAMING 4de LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Culturele activiteit - "Alles komt goed"  €6,5 

Bezoek aan de bibliotheek en het museum  €5 

Sportdag €2 

Schaatsen €8,50 

Kookactiviteit  €1 

Schoolreis €20 

Varia €5 

Nog te plannen activiteit(en) €46 

TOTAAL €94 
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ONKOSTENRAMING 5de LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Culturele activiteit - "Mowgli en de wolvenhorde" €6,5 

American Games  €7 

Sportdag €2 

Schaatsen €8,50 

Kookactiviteit  €1 

Schoolreis €19 

Varia €4 

Nog te plannen activiteit(en) €46 

TOTAAL €94 

 

 

 

 

ONKOSTENRAMING 6de LEERJAAR 
 

VERPLICHTE KOSTEN  

Culturele activiteit - "Mowgli en de wolvenhorde" €6,50 

Doedagen 

• Hasp-O Stadsrand & Hasp-O Zepperen  

• Hasp-O Centrum  

€8 

Knutselactiviteit omtrent Techniek €3,50 

Vlaamse Technologie Olympiade €2,50 

Sportdag €2 

Schaatsen €8,50 

Zwemmen (6x) €0 

Kookactiviteit €1 

Schoolreis €20 

Varia €3 

Nog te plannen activiteit(en) €39 

TOTAAL €94 
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10.1 Wijze van betaling 

 

Ouders krijgen driemaal per jaar een rekening. In september wordt er een 

voorschot gevraagd. U ontvangt in december een afrekening van het eerste 

trimester en in juni voor de rest van het schooljaar. Elke afwezigheid wordt 

genoteerd en zal niet aangerekend worden. We verwachten dat die 

rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 15 dagen 

na afgifte. We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving.  

 

10.2 Bij wie kan je terecht in verband met 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. 

 

 

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING  
 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

 

Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen worden vermeld in de 

maandelijkse nieuwsbrief, op de Facebookpagina van de school en tijdens 

de jaarlijkse activiteiten van de school en/of de ouderraad.  
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12.  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 Het Blavierke, Stokstraat 1, 3800 Zepperen  

 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen. 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt 

waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om 

vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de 

Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij 

vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet 

van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of 

haar is toevertrouwd.  

 

 

13. WELZIJNSBELEID 
 

13.1 Preventie 

 

Verwachtingen naar de kinderen:  

- Je plaatst niets voor de nooduitgangen en verspert geen gangen, 

trappen en in- of uitgangen;  

- Je gaat rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen; 

- Je gaat niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat je er niet mag 

zijn; 

- Je raakt geen elektrische toestellen aan zonder toestemming; 

- Je raakt geen onderhoudsproducten aan; 

- Bij inname van geneesmiddelen, geef je die 's morgens aan de 

leraar.   
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Wat te doen bij een ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?  

Verwittig onmiddellijk een volwassene.  

Dit moet je zeker vertellen:  

- waar het ongeval gebeurd is;  

- wat er gebeurd is;  

- wie erbij betrokken is.  

 

13.2 Verkeersveiligheid 

 

Verwachtingen naar de ouders:  

 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis 

naar school en van school naar thuis. De ouders zorgen zelf ervoor dat 

kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die 

verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat ouders het 

goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de 

verkeersregels na te leven. De ouders parkeren hun wagen volgens de 

verkeersregels rond de school.  

Verwachtingen naar de kinderen:  

- Neem steeds de veiligste schoolroute.  

- Respecteer de verkeersreglementen.  

- Wees uiterst voorzichtig op de openbare weg.  

- Zorg ervoor dat je fiets technisch in orde is.  

 

Tijdens een verplaatsing met de bus ga je direct na het opstappen zitten en 

sta je pas op nadat de bus stilstaat om af te stappen.  

Afspraken afhalen en brengen van de kinderen:  

- Ouders die hun kinderen zelf brengen, begeleiden de kinderen tot 

aan de schoolpoort of begeleidende leerkracht. Daar nemen zij 

VLOT AFSCHEID.  

- Ouders mogen de speelplaats niet betreden, geen 

bewakingsopdrachten uitvoeren of hinderen.  

 

Verkeerssituaties in onze schoolomgeving:  

 

a) Parking voor de kleuterspeelplaats  

 

We vragen uitdrukkelijk dat deze parkeerplaatsen enkel worden gebruikt 

door de ouders van  

• kleuters  

• leerlingen van het eerste en tweede leerjaar  
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Ouders parkeren zich hier kort, brengen hun kind naar de schoolpoort en 

keren dan terug naar de wagen. Zo maken ze weer plaats voor andere 

ouders.  

 

b) KISS & RIDE 

 

Deze zone bevindt zich voor de school. De parking heeft 2 functies:  

• busparking  

• KISS & RIDE, enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs. Hier 

worden GEEN auto's geparkeerd.  

 →  U stopt op de parking;  

 →  Neemt vlug en kort afscheid van uw kind; 

 →  Het kind stapt uit en neemt de boekentas;   

 →  U rijdt verder;  

 →  Het kind betreedt het schooldomein via de ijzeren deur.  

 

c) Parking Campus Hasp-O Zepperen  

 

Kinderen vanaf het derde leerjaar worden hier afgezet.  

Hoe gaat dit in zijn werking?  

• U parkeert de auto op de parking van het secundair aan de 

basketbalring;  

• Als ouder brengt u het kind naar de leerkracht die aan de boom 

staat te wachten;  

• De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind veilig kan oversteken;  

• De kinderen wandelen in kleine groepjes verder tot aan het kleine 

poortje.  

 

ALGEMEEN  

• Een leerkracht begeleidt de leerlingen die 's avonds aan de parking 

van het secundair worden afgehaald;  

• Ouders parkeren zich NIET op de parking van de leerkrachten;  

• De doorgang aan de herdenkingsboom dient ten alle tijden vrij te 

blijven.  

• Parkeer uw wagen niet op de straat, de parkeerplaatsen van de 

leerkrachten, de berm of op het voetpad. Dit maakt het gevaarlijk voor 

voetgangers en fietsers.  

• Ouders rijden bij het binnenkomen onmiddellijk links of rechts en sluiten 

aan zodat zo veel mogelijk auto's kunnen parkeren.  
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We moedigen het gebruik van de fiets heel erg aan. Ouders zorgen ervoor 

dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken 

die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Spoor uw kind dan ook 

zeker aan om een helm en fluohesje te dragen. Zo zijn fietsers beter 

beschermd en zichtbaar in het verkeer! Fietsers betreden, parkeren en 

verlaten de school met de fiets aan de hand via de grote poort van het lager 

onderwijs. Doorheen de dag staat de fiets in de gesloten fietsenstalling. Geen 

enkele fietser verlaat de school zonder toestemming van een leraar.  

  

13.3 Medicatie en andere medische handelingen 

 

a) Uw kind wordt ziek op school  

 

Als uw kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we u of een 

andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien 

nodig, vragen om uw kind op te halen.  

 

Als school stellen we geen medische handelingen. We stellen in geen 

geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.  

 

b) Uw kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

In uitzonderlijke gevallen kan u aan de school vragen om medicatie 

toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door 

een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en 

toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.  

 

c) Andere medische handelingen 

 

U kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We 

gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen een 

kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met uw 

behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor 

individuele afspraken uit.  

  

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 

a) Eerste hulp  

• Wie?   Leerkracht, nijverheidshelper, directeur  

• Hoe?  Enkel wondverzorging  
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b) Ziekenhuis  

Sint-Trudo Ziekenhuis 

Diestersteenweg 100 

3800 Sint-Truiden  

 

c) Dokter 

Dichtsbijzijnde, bereikbare dokter bij onze school. 

 

d) Verzekeringspapieren  

 

Elk kind ingeschreven in de school is lichamelijk verzekerd tegen 

ongevallen op school, op weg naar school of tijdens uitstappen en 

leerwandelingen.  

 

Contactpersoon: directie, secretariaatsmedewerker  

 

Procedure:  

- Indien de dokter beslist dat het kind naar huis of ziekenhuis moet, 

wordt de ouder steeds op de hoogte gesteld.  

- Bij een ongevalaangifte krijgt de leerling verzekeringsdocumenten 

mee. De dokter en de ouders vullen de nodige formulieren in.  

- De formulieren worden binnen de 2 dagen op school afgegeven.  

- De ouders betalen de doktersrekening en gaan met de briefjes naar 

de mutualiteit. Zij vragen het bewijs van het niet-terugbetaalde 

bedrag. Dit bedrag wordt volledig door de verzekering betaald.  

 

13.5  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 u 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. 
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13.6 Huisdieren op school  

 

Omwille van de hygiëne en het veiligheidsaspect is het verboden om de 

speelplaats te betreden met huisdieren. Ook huisdieren op de arm of in een 

tas worden niet toegelaten.  

Uitzonderlijk kunnen huisdieren mits toestemming van de directie 

meegebracht worden als onderdeel van een les of bij een bijzondere 

gelegenheid zoals Werelddierendag.  

 

 

14.  AFSPRAKEN EN LEEFREGELS   
 

14.1 Omgangsvormen en gedragsregels   

 

• De leerlingen zijn beleefd tegen klasgenoten, leraren, directie en 

onderhoudspersoneel; 

• De leraren worden aangesproken met juf of meester;  

• Ze luisteren steeds naar de aanwijzingen van leraren of begeleiders;  

• Op school verzorgen de leerlingen hun taal, ze spreken er Algemeen 

Nederlands; 

• De leerlingen tonen respect voor elkaar;  

• Ze proberen ruzies op te lossen door middel van dialoog, eventueel 

met behulp van een leraar;  

• Ze vechten niet en maken geen ruzie;  

• Ze gebruiken geen verbaal geweld - schelden niemand uit;  

• In het schoolgebouw zijn ze rustig en tonen ze goede manieren;  

• Op de speelplaats spelen de leerlingen sportief en sluiten ze niemand 

uit;  

• Bij het belsignaal stoppen de leerlingen met spelen en gaan ze rustig in 

de rij staan;  

 

14.2 Schoolmateriaal  

 

• De boekentas vormt een ordelijk geheel. Er steekt enkel het nodige in; 

• De boeken en schriften zijn gekaft volgens de regels van de klasleraar; 

• De leerlingen zorgen er steeds voor dat ze het nodige schoolgerei bij 

hebben. Dit geldt ook voor de turn -en zwemlessen;  

• Ze schrijven netjes en verzorgd in de schriften;  

• Ze tonen respect voor het bezit van anderen, dat van de school en van 

zichzelf.  
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De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis 

gebruiken op school en thuis. We verwachten van kinderen en ouders het 

engagement om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Indien de 

school vaststelt 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.  

 

Verloren voorwerpen zijn onder de trap van het lager onderwijs terug te 

vinden. Ze worden 1 schooljaar bewaart op school. Daarna worden ze aan 

een goed doel geschonken.  

Belangrijk: markeer zo veel mogelijk de kledij en spullen van uw kinderen!  

 

14.3  Kleding 

 

De kledij, het schoeisel en kapsel van de leerlingen zijn verzorgd en 

hygiënisch. We verwachten dat de kinderen door hun kledij en uiterlijk 

respect tonen.  

Dit houdt in:  

- geen strandkledij, geen blote rug, geen blote buik;  

- geen te korte shortjes/rokjes;  

- geen ongepaste teksten op kledij;  

- geen rollende schoenen of slippers.  

 

14.4  Persoonlijke bezittingen  

 

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op de school 

essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals 

elektronisch speelgoed, luxespelletjes en multimedia, thuis gelaten.  

 

De kinderen mogen een GSM bij hebben als de ouders dit echt nodig vinden. 

Hij mag slechts na de schooluren aangezet worden. De school is niet 

verantwoordelijk voor deze GSM (verlies of beschadiging). Bij overtreding 

wordt de GSM afgenomen en kunnen de ouders hem terughalen bij de 

directie. Als dit zich herhaalt, blijft de GSM gedurende de rest van het 

schooljaar in bewaring op school.  

 

De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de 

inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.  
 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

diefstallen. Leraren zullen ouders schriftelijk inlichten over het meebrengen 

van geld.  
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14.5 Hygiëne op school  

 

Na een bezoek aan het toilet spoelen de kinderen door en wassen ze hun 

handen. Ze houden de toiletten proper.  

 

Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen van het lager onderwijs de 

voorgeschreven kledij. Na elke les nemen ze de turnzak mee naar huis om de 

kledij te verluchten of wassen.  

 

14.6 Gezondheid op school  

 

De kinderen brengen gezonde versnaperingen mee. We dringen erop aan 

gekleurde zoetigheden, chips of chocolade te vervangen door fruit of een 

droge koek. Snoep en kauwgom is verboden op school.  

Drank wordt van thuis voorzien of kan aangekocht worden op school.  

Als een leerling dorst heeft, wordt er beleefd gevraagd om te mogen drinken.  

 

Kinderen zijn in de mogelijkheid om 's middags een warme maaltijd op het 

internaat te eten. De kostprijs voor een hoofdmaaltijd, dessert en water aan 

tafel bedraagt 4 euro. Aan het eind van de maand ontvangt u een 

inschrijvingsformulier waarop u aanduidt op welke dagen uw kind blijft 

warmeten. Het inschrijvingsformulier voegt u samen met het geld in een 

enveloppe en geeft het kind af aan het secretariaat.  

 

Indien het kind niet ingeschreven is en wenst te blijven eten, kost een maaltijd 

6 euro, deze dient onmiddellijk betaalt te worden.  

 

De aanwezigheden worden bijgehouden. Afwezigheden worden de maand 

nadien in vermindering gebracht.  

 

14.7  Verjaardagtraktatie  

 

We vieren graag de verjaardag van uw kind. U mag de klasgenootjes 

trakteren op een gezonde en eenvoudige verrassing. Het is enkel toegestaan 

om een stuk cake, wafel, droge taart, droge koek of fruit mee te geven om 

uit te delen en op te eten in de klas. Tijdens warme dagen zijn ijsjes 

toegestaan. De ouders houden er rekening mee dat de traktatie van thuis 

reeds verdeeld is. Afval wordt terug mee naar huis genomen.    
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14. 8 Milieu op school  

 

We zorgen samen voor een nette school. Daarom vragen we om zoveel 

mogelijk verpakkingen en afval te vermijden. Gebruik liever herbruikbare 

brooddozen, drinkbussen en koeken -en/of fruitdoosjes. Voorzie dit steeds van 

een naam. Wie toch verpakkingsmateriaal zoals brik meebrengt, neemt dit 

terug mee naar huis in de brooddoos.  

 

De leerlingen doen hun best om schoolsafval in de juiste afvalcontainer te 

werpen.   

 

Onze schoolacties:  

- Het verzamelen van batterijen i.s.m. Bebat;  

- Het recycleren van toners e.d.;  

- We werken mee aan de zwerfvuilacties van Mooimakers;  

- We zamelen droge voeding en kleding in.  

 

14.9 Huiswerk  

 

a) Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden wij dit zinvol?  

 

- Huiswerk kan een extra inoefening zijn van de geziene leerstof;  

- Naast de leerinhouden hecht de school ook belang aan het 

bijbrengen van bepaalde attitudes, doorzettingsvermogen, 

werkhouding, ... door het geven van huiswerk;  

- Via het maken van huiswerk leren onze leerlingen beetje bij 

beetje zelfstandig te werken. Stapje per stapje worden ze 

vaardiger om een taak alleen te kunnen maken;  

- Via het huiswerk leren we de kinderen vanaf een bepaalde 

leeftijd plannen. Zo leren ze zich inspannen voor iets en dat voor 

een bepaalde datum in orde brengen;  

- Huiswerk kan een zinvolle voorbereiding, uitbreiding of verwerking 

op klasactiviteiten zijn;  

- Huiswerk betrekt ouders bij de school. Via huiswerk weten ouders 

waarmee hun kind op school bezig is;  

- Voor de derde graad betekent dit ook een voorbereiding op het 

middelbaar.  
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b) Wat verwachten wij van de ouders in verband met huiswerk?  

 

We verwachten in de eerste plaats dat ouders hun kinderen stimuleren 

en aanmoedigen. Overloop samen met uw kind de agenda. Laat uw 

kind zelf uitleggen wat het moet doen.  

Probeer samen met uw kind een vaste structuur en een zekere 

regelmaat in te bouwen. Dit kan onder andere door een vast 

werkmoment in te lassen en een vast plekje om aan te werken.  

Controleer samen met uw kind of alle opdrachten gemaakt zijn. U kan 

als ouder uw kind helpen door lessen op te vragen. Ook luidop lezen is 

erg belangrijk.  

 

Zet uw kind aan tot zelfcontrole:  

- Is alles ingevuld?  

- Ben je niets vergeten?  

- Heb je de juiste bewerking uitgevoerd?  

- Vond je het makkelijk/moeilijk? Waarom? Vond je het leuk?  

  

 Indien er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van 

 huiswerk, mag u ons altijd op de hoogte brengen. Als het echt niet lukt, 

 laat dan uw kind stoppen en duid aan tot waar het gemaakt is. 

 Sowieso vragen we wel dat het kind toont dat het het geprobeerd 

 heeft en dus een aanzet gegeven heeft om het te maken. Ook bij 

 veranderingen in de thuissituatie die ervoor zorgen dat het huiswerk 

 tijdelijk hinder ondervindt, mag u dit laten weten.  

 Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in 

 het maken van huiswerk. Geef hen de autonomie die ze verdienen en 

 aankunnen. Controleer of het huiswerk gemaakt is. Voor kinderen van 

 de lagere leerjaren is het nodig om toezicht te houden. Maar laat 

 kinderen van een zesde leerjaar gerust volledig de eigen 

 verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun 

 taken.  

 

c) Wat verwachten we zeker niet van de ouders?  

 

We verwachten niet dat u het huiswerk zelf invult of verbetert. U kan 

wel het kind erop wijzen dat er fouten instaan, maar laat het kind ze zelf 

opsporen.  
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We verwachten niet dat u uitlegt geeft wanneer uw kind iets niet 

begrepen heeft. Moedig uw kind kind(eren) aan om met vragen naar 

de leraar te komen. 

 

d) Wanneer geven we huiswerk?  

 

De leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen huiswerk op 

maandag, dinsdag en donderdag. 

 

In het eerste leerjaar wordt verwacht om iedere dag de aangeleerde 

letters, woordjes en rekenkaartjes te oefenen.  

 

In het tweede leerjaar leren de kinderen de tafels. Vanaf dat moment is 

het aangeraden de tafels elke dag enkele minuten te oefenen. 

 

Omdat het leerproces zich nog in de beginfase bevindt, raden we aan 

om iedere dag samen met uw kind luidop te lezen. Dit zowel in het 1ste 

als in het 2de leerjaar. Ook kan er oefenmateriaal meegegeven worden 

om tijdens vakanties dit te onderhouden.  

 

Ook in de tweede graad blijven de maal -en deeltafels heel belangrijk 

en moeten ze goed geoefend worden. Alsook de plus- en 

minoefeningen. Iedere dag luidop lezen blijft noodzakelijk.  

 

In de derde graad kunnen de leerlingen elke dag huiswerk krijgen. Ze 

leren dan Frans. Daarom raden we aan dat de leerlingen elke dag 5 à 

10 minuten hun Franse les oefenen. Indien mogelijk worden toetsen 

zoveel mogelijk op voorhand opgegeven. Op die manier kunnen de 

leerlingen zelf hun opdrachten plannen.  

 

Bij speciale gelegenheden, zoals kermis, schoolfeest, feestdagen,... 

worden er geen huistaken gegeven. Dit geldt voor de ganse lagere 

school.  

 

e) Het geven en opvolgen van huistaken  

 

De leraren leggen de huistaken duidelijk uit aan de kinderen. Ze volgen 

het huiswerk op. Zo krijgen ze een duidelijker beeld van het kind, zodat 

ze erop kunnen inspelen.  
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Huistaken worden door de leraren individueel of klassikaal verbeterd. 

Toetsen waarvoor de kinderen moeten leren, worden tijdig aan hen 

meegedeeld. Kinderen uit parallelklassen (vb. 6A en 6B) krijgen niet 

noodzakelijk dezelfde huistaken of lesoverhoringen. Ze krijgen wel 

dezelfde toetsen voor het rapport.  

 

f) Welke huistaken krijgen de kinderen?  

 

De huistaken die de kinderen krijgen, kunnen heel divers zijn: 

rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, lezen, een interview afnemen, 

knutselen, een gedichtje schrijven, een spreekoefening voorbereiden, 

foto's verzamelen enz.  

Regelmatig moeten de kinderen ook iets leren. We zijn ervan overtuigd 

dat dit alles nut heeft. Uw kind kan ook spreek- en schrijfopdrachten 

krijgen. Belangrijk is dat deze oefeningen spontaan van de kinderen 

komen.  

 

g) Huiswerk niet gemaakt 

 

 Indien het huiswerk niet werd gemaakt, zal de klasleraar

 maatregelen nemen.  

 

14.10 Toetsen  

  

We willen als school kinderen laten groeien in het oplossen van toetsen.  

In de lagere leerjaren zullen de leerlingen hun toets onder begeleiding van 

de leraar maken. Zo wordt er onder andere vraag per vraag gewerkt.  

Naarmate de leerlingen ouder worden zullen ze zelfstandiger aan de slag 

gaan. 

 

Toetsvragen worden altijd toegelicht door de leraar. De leraar houdt altijd 

rekening met de noden van de klasgroep en ieder kind. Wanneer de leraar 

merkt dat een kind uitvalt voor bepaalde onderdelen worden de nodige 

stappen ondernomen.  

  

14.11 Agenda van uw kind  

 

In het lager onderwijs hebben de leerlingen een agenda. Deze wordt 

gebruikt om huistaken en lessen te noteren. De leraar kan opmerkingen in 

verband met gedrag of bepaalde afspraken melden in het agenda. Er is ook 

ruimte voorzien voor mededelingen van de ouder(s) aan de leraar.  
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De agenda wordt steeds begeleid ingevuld. In de eerste graad wordt de 

agenda dagelijks nagekeken en ondertekent door de leraar. Voor de andere 

graden gebeurt dit wekelijks.  

 

We verwachten dat de ouder(s) of personen die het kind na schooltijd 

opvangen de agenda dagelijks tot regelmatig controleren en ondertekenen.  

Elke nota (opmerking van de leraar) wordt getekend door de ouder(s).  

 

Vanaf dit schooljaar werken we met het online communicatieplatform 

Gimme. Via Gimma zal u de nieuwsbrieven, maandkalenders, infobrieven, ... 

terugvinden. Ook specifieke informatie over de klas van uw kind, zoals 

klasbrieven, foto's, zwemdagen, culturele activiteiten, schooluitstappen,... 

zullen hierop verschijnen.  

 

Wenst u deze informatie op papier te ontvangen, gelieve dit dan door te 

geven aan de directie via een e-mail gericht aan 

basisschool@hetblavierke.be.  

 

14.12 Afspraken rond pesten  

 

Voor pesten is er op onze school een nultolerantie. In school leef je in een 

groep, hier hou je rekening met anderen. Alle kinderen zijn verantwoordelijk 

om een pestprobleem aan te kaarten. Leerlingen kunnen dit mondeling 

melden of anoniem door onopgemerkt een briefje op de lessenaar te 

leggen.  

 

In onze school zijn de zorgcoördinator en de directie de vertrouwensleraren 

voor de leerlingen. Zij hebben een bemiddelende functie. Leerkrachten 

kunnen er ten raden gaan voor een tweede opinie. Leerlingen zijn er welkom 

indien ze wensen te praten met een andere leerkracht. Voor ouders zijn deze 

vertrouwenspersonen ook een duidelijk aanspreekpunt in de school bij 

pestgedrag.  

 

Ook tijdens de lessen is er aandacht voor dit probleem. Dit komt onder 

andere aan bod in de godsdienstlessen, tijdens sociale vaardigheden 

(Toeka), in de klassen zijn er gevoelensdozen aanwezig. We proberen steeds 

om het pesten te voorkomen. Tijdens het spel wordt kinderen geleerd samen 

te spelen en verdraagzaam te zijn naar elkaar.  
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1. Hoe pestgedrag voorkomen of tijdig stoppen?  

 

Het onderscheid tussen plagen en pesten is niet altijd duidelijk. 

Wanneer je weet dat de ander iets niet leuk vindt en erdoor gekwetst 

wordt, ben je verplicht om je gedrag aan te passen en te stoppen met 

pesten.  

• De school treedt streng op indien er sprake is van pesten. Wij 

rekenen in dat geval ook op de medewerking van de ouders om 

controle over het probleem te helpen uitoefenen.  

• Soms gebeurt pesten stiekem. Daarom is het belangrijk dat 

leerlingen en ouders de school tijdig inlichten over pestgedrag.  

• Melden van pesten is niet klikken, maar het is de plicht van 

iedereen die daar getuige van is.  

• De klasleerkracht, zorgcoördinator en de directie zullen na 

pestgedrag gesprekken hebben met de klas en/of enkele 

individuen. Zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar een 

oplossing.  

• De ouders worden aangesproken of telefonisch op de hoogte 

gebracht.  

 

2. Herstel- en sanctioneringbeleid 

 

• In de mate van het mogelijke negeren we het negatief gedrag 

en stimuleren we positief gedrag.  

• We gaan in gesprek met het kind zodat er inzicht kan komen in 

het eigen gedrag. Indien nodig worden sociale vaardigheden 

extra ingeoefend.  

• Indien het negatieve gedrag niet genegeerd kan worden, gaan 

we over tot sancties.  
 

Bij kleuters:  

- op het stoeltjes zitten;  

- even tegen de muur staan;  
   

  Vanaf het eerste leerjaar:  

- een nota in de agenda, te ondertekenen door de ouders;  

- een aangepaste straf zoals:  

 een extra opdracht tijdens aangename activiteiten;  

 een thuisopdracht  

 alternatieve opdracht: speelplaats of klas opruimen 

 bij zeer ernstige feiten: onmiddellijke uitsluiting uit de 

klas 
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14.13 Bewegingsopvoeding  

 

De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod. 

Elke leerling dient wekelijks deel te nemen aan de lessen, een vrijstelling is 

enkel te verkrijgen op basis van een doktersattest.  

 

De turnlessen voor de kleuters gaan door in de kleutereetzaal. Die van de 

lagere school vinden aan het begin en einde van het schooljaar plaats op de 

speelplaatsen (buiten). Van november tot eind maart gaan we turnen in de 

sporthal te Wellen.  

 

De kinderen van de lagere school zijn verplicht om de sportkledij van de 

school (wit T-shirt met logo van de school en grijze short) te dragen tijdens de 

lessen. Kinderen met lange haren doen ze samen met een elastiek.  

Om hygiënische redenen kleden zij zich best om na de turnles. De turnzakken 

van de kinderen worden na elke les mee naar huis genomen.  

 

14.14 Afspraken in verband met zwemmen  

 

De kinderen gaan 6 keer per schooljaar zwemmen in het stedelijk zwembad 

te Sint-Truiden. Voor de zwemles wordt verwacht dat alle kinderen over 

zwemkledij (zwemshort / badpak / bikini) en 2 handdoeken beschikken. U 

mag de zwemzak aanvullen met een badmuts, een kam en zwembandjes.  

De niet-zwemmers blijven tijdens de zwemles op school.  

 

 

15. LEERLINGENEVALUATIE  
 

Om de ontwikkeling en de schoolse vorderingen van uw kind op te volgen, 

hanteert de school een leerlingvolgsysteem. Door middel van genormeerde 

en niet-genormeerde toetsen en observaties worden heel wat gegevens 

verzameld waarover wij u regelmatig informeren. Dit gaat meestal gepaard 

met een rapport. We nemen de genormeerde toetsen af om de 

leesontwikkeling, de spelling- en rekenvaardigheden in kaart te brengen. 

Deze toetsen worden nooit meegegeven naar huis, maar dienen wel als 

gespreksthema bij de oudercontacten.  

 

De gegevens worden vanaf de kleuterschool tot in het 6de leerjaar in een 

digitaal leerlingvolgsysteem bijgehouden.  
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De klasleraar neemt daarnaast ook niet-genormeerde toetsen en 

overhoringen af, meestal na het afwerken van een thema.  

 

Na een toets of toetsenperiode worden de niet-genormeerde toetsen ter 

inzage meegegeven aan uw kind. Zij geven u een eerste beeld van de 

opgevraagde leerstofpunten. Als ouder kan u zien welke leerstof reeds goed 

gekend is en welke leerstof nog niet beheerst is. U dient de toetsen steeds te 

ondertekenen en de volgende dag met uw kind mee naar school te geven.   

 

Onze school kiest voor een permanente evaluatie. We kijken zowel naar de 

persoonsgebonden als cultuurgebonden competenties. De resultaten 

worden 3 keer per jaar (november - maart - juni) door middel van een 

rapport meegedeeld. Het rapport wordt ondertekend door de ouders of 

voogd en terugbezorgd aan de leraar. Tijdens het daaropvolgende 

oudercontact wordt het rapport en de bevindingen van de leraar besproken.   

 

 

16. LEERLINGENBEGELEIDING  
 

We werken vanuit het zorgcontinuüm.  

Er is de basiszorg voor alle kinderen. Voor wie deze basiszorg niet volstaat, 

bieden we extra zorg aan.  

 

De leerlingbegeleiding situeert zich op 4 begeleidingsdomeinen.  

 

1. Onderwijsloopbaan  

We helpen de kinderen inzicht te verwerven in hun interesse, zelfbeeld, 

motivatie, studievaardigheden en competenties. We helpen ze zich te 

realiseren wat de consequenties zijn van de keuzes die ze maken.  

 

2. Leren en studeren  

Op school optimaliseren we het leren van de kinderen en bevorderen 

we het leerproces door leer- en studeerervaringen te ondersteunen en 

te ontwikkelen. Hierbij hebben we zeer veel aandacht voor de 

ontwikkeling en ondersteuning op maat van het leerproces.  

 

3. Psychisch en sociaal functioneren  

We steken sterk in op het welbevinden van het kind. Het is belangrijk 

dat elk kind zich goed voelt. Zo komt het op een spontane manier tot 

leren en ontwikkelen.  
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4. Preventieve gezondheidszorg 

Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal 

welbevinden. De school werkt mee aan de medische contacten van 

het Vrij CLB. Tijdens de gezonde voedingsweek bieden we jaarlijks een 

goed voorbeeld voor een gezonde en veilige levensstijl.  

 

De zorgleraar en directeur ondersteunen de leraar om deze 4 domeinen 

gestalte te geven. Daarnaast kunnen we rekenen op een ondersteuning van 

het Vrij CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.  

 
16.1 Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  

 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Limburg afdeling Sint-Truiden  

 

    Adres:   Gazometerstraat 7 

        3800 Sint-Truiden   

    Telefoon: 011 58 62 10 

    E-mail:  sinttruiden@vrijclblimburg.be  

    Website:  www.vclblimburg.be 

    Arts VCLB:  Lieve Knops   

 

a) Openingsuren  

 

 voormiddag namiddag 

Maandag 

(enkel telefonisch 

bereikbaar) 

8u30-12u30   17u00-19u00   

Dinsdag 8u30-12u30 13u00-17u00 

Woensdag 8u30-12u30 13u00-16u00 

Donderdag 8u30-12u30 13u00-17u00 

Vrijdag 8u30-12u30 13u00-16u00 

 

b) Algemene werking  

 

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en 

school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. U en 

uw kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.  

 

Het Vrij CLB zal steeds, indien de interne zorg van de school onvoldoende 

blijkt, een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling 

https://www.vclblimburg.be/
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nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook de 

ouders en het kind betrekken. Als de school aan het Vrij CLB vraagt om uw 

kind te begeleiden, zal die begeleiding enkel starten als de ouders van de 

leerling jonger dan 12 jaar daarmee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar 

geldt dat de leerling in principe zelf de instemming kan geven. De leerling en 

de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende 

stappen van de begeleiding.   

 

c) Waarvoor kan u bij ons terecht?  

 

Je kan naar het Vrij CLB  

- als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;  

- als je kind moeite heeft met leren; 

- voor studie- en beroepskeuzehulp;  

- als er vragen zijn over de gezondheid van uw kind, lichaam, ...;  

- als uw kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;  

- met vragen over inentingen.  

 

Uw kind moet naar het Vrij CLB 

- voor het systematisch contactmoment;   

- als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);  

- voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;  

- om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;  

- bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B 

van het secundair onderwijs.  

 

d) Georganiseerde manier van werken 

 

We werken met een onthaalteam per school. Deze VCLB-medewerkers 

zorgen voor:  

- Onthaal van nieuwe vragen; 

- Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het Vrij CLB of extern);  

- Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten;  

- Dit alles in een of enkele interventies.  

 

U kan dit team bereiken via e-mail: onthaalsint-truiden@vclblimburg.be of 

telefonisch op het nummer 011/58 62 10 

 

Dit mailadres is enkel voor rechtstreeks contact tussen ouders/leerkrachten en 

het onthaalteam.  
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Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere 

tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):  

- Uitgebreide analyse van de problemen;  

- Begeleiden;  

- Coördineren van begeleidingstrajecten;  

- Verontrustende situaties, crisissituaties. 

 

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag 

verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte 

gebracht welke VCLB-medewerker dit is.  

 

e) Op onderzoek: het systematisch contact met het Vrij CLB  

 

Er zijn 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten. 

  

De doelstelling van de systematische contactmomenten is voor alle 

leerlingen een regelmatig aanbod te voorzien op vlak van welbevinden en 

gezondheid.  

 

2020-2021 

Gewoon onderwijs 1ste   

kleuter  

1ste   

leerjaar  

4de 

leerjaar  

5de 

leerjaar  

6de 

leerjaar 

1ste  

sec. 

3de 

sec. 

Contactmoment X X X  X  X 

Vaccinatieaanbod  X  X  X X 

 

We overlopen even de aandachtspunten: 

- Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op 

maximale aanwezigheid van ouders.  

- Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod. 

- Het  vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod. 

- Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor 

vaccinatie.  

- Leerlingen van het zesde leerjaar  krijgen een meer uitgebreidere 

onderzoek en ligt de focus op de overgang naar het secundair 

onderwijs. 

- Leerlingen in het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor 

vaccinatie. 

- Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider 

contactmoment aan met aandacht voor welbevinden en gezondheid. 
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f) Inentingen  

 

Het Vrij CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het 

'vaccinatieprogramma' dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen 

moeten de ouders toestemming geven.  

 

- 6/7 jaar  1ste leerjaar  Polio (Kinderverlamming), difterie (Kroep), 

tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest) 

   

- 10/11 jaar  5de leerjaar  Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 

 

g) VCLB-dossier  

 

Als uw kind bij ons voor een begeleiding komt, dan maken we een dossier. 

Daarin komt alles wat met uw kind te maken heeft. We houden ons uiteraard 

aan enkele regels:  

- In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding;  

- We behandelen de gegevens met de nodige discretie en 

zorgvuldigheid;  

- We houden ons aan het beroepsgeheim en het 'decreet rechtspositie 

minderjarigen'. 

 

h) Naar een andere school  

 

Wanneer uw kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan 

het Vrij CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse 

Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). 

 

- De identificatiegegevens van uw kind, de gegevens over de 

inentingen, de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding, 

(indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een 

verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden 

automatisch overgedragen.  

- Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet 

wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de 

ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Het moet 

schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de 

overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat uw kind in de nieuwe 

school wordt ingeschreven en u dus via het schoolreglement kennis 

neemt van deze regeling. Dat moet zo snel mogelijk omdat het dossier 

van uw kind anders automatisch met de inschrijving verhuist. 
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i) Ook belangrijk om weten  

 

- Het Vrij CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is 

van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar - gegevens uit het dossier 

overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz. 

- Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden 

alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar 

behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een 

zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.  

- Het VCLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar 

na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of 

inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het 

dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode 

wordt het dossier vernietigd.  

 

j) Het dossier inkijken 

 

Vanaf 12 jaar mag uw kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele 

uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met 

toestemming van de leerling. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als 

ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor 

het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

 

Inkijken gebeurt wel altijd samen met een VCLB-medewerker die u de nodige 

uitleg geeft. U kan een kopie vragen van de gegevens die u mag inkijken. Die 

kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

 

U kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. 

Daarvoor moet u wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet 

gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de 

medische onderzoeken.  

  

k) Een klacht 

 

Heeft u een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk Vrij CLB heeft een vaste 

werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de 

nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan u 

vragen aan een VCLB-medewerker of de directie van het Vrij CLB.  
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l) ANDERE INTERESSANTE KANALEN  

 

➢ Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be 

 

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je kind past 

en die het alle kansen geeft voor zijn toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die 

zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, 

VCLB-ers, ... kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, 

onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele 

onderwijslandschap.  

 

➢ VCLB Ch@t - DEL your problems, Take CTRL of your life  

 

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een 

studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over 

praten? CHAT dan!  

 

Op VCLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en 

anoniem! Opgeleide medewerkers van het VCLB staan klaar om jou een 

luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste 

oplossing!  

 

Voor wie?  Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs en 

  voor ouders. 

Hoe?   Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be 

 

Het VCLB blijft ook bereikbaar op school, via je leerkracht of zorgcoördinator / 

leerlingenbegeleider of via e-mail, Smartschool of een ander digitaal 

leerlingenplatform.  

 

17. REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN  
 (zie punt 4.7 infobrochure onderwijsregelgeving) 

 

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);  

• revalidatie door kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde 

behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 

minuten, verplaatsingen inbegrepen);  

https://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/
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Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind 

revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.  

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe 

te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de 

volgende elementen bevat:  

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden;  

• een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de 

duur van de revalidatie blijkt;  

• een advies van het VCLB, 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 toe te staan voor de 

leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 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 revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden; 

• een advies van het VCLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 

ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de 

leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een 

school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot 

afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de 

leerling, kunnen het handelingsgericht advies van het VCLB gelijktijdig 

afgeleverd worden; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 

revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs 

voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de 

informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op 

het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de 

school en van het VCLB, met inachtneming van de privacywetgeving 

waaraan hij onderworpen is; 
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• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 

moet worden, rekening houdend met het 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. 

 

 

18. PRIVACY 
 (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

 

18.1 Welke informatie houden we voor u bij? 

 

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

We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van uw kind heel wat 

gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van uw kind 

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

gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van uw kind verzamelen we in 

het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). 

De gegevens van uw kind verwerken we hierbij met WISA en SMARTSCHOOL. 

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 uw 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 uw kind, zoals de klassenraad, het VCLB en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook 

gegevens over de gezondheidstoestand van uw kind verwerken, maar dat 

gebeurt enkel met uw schriftelijke toestemming. U kan uw toestemming altijd 

intrekken. 

Als u vragen heeft over de privacy rechten van uw kind, kan u contact 

opnemen met Patrick Kinnaert, ICT-coördinator van onze school. 

 

18.2 Overdracht van leerlingengevens bij schoolverandering 

 

Als uw kind van school verandert, worden een aantal gegevens 

overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:  
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• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke 

onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de 

studieresultaten en studievoortgang van uw kind bevorderen, 

monitoren, evalueren en attesteren;  

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van uw kind.  

 

Als ouder kan u deze gegevens – op uw verzoek - inzien. U kan u tegen de 

overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 

overdracht niet verplicht stelt. U brengt de directeur binnen de tien 

kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw 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. 

 

18.3  Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto's, filmpjes, ...)  

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze 

website, op onze Facebookpagina, in de krant,...  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 uw kind vragen we u om 

toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of 

geluidsopnames. Uw toestemming die we via een toestemmingsformulier 

vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van uw kind gelden. 

Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel 

gebruiken dan we eerder aan u hebben gevraagd, vragen we opnieuw uw 

toestemming. Ook al heeft u toestemming gegeven, u kan altijd uw 

toestemming intrekken. U kan hiervoor contact opnemen met de directie. 

 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor uw 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 u 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. 
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18.4  Recht op inzage, toelichting en kopie  

 

U kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U 

kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan u 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. 

 

18.5 Bewakingcamera'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 geeft hierbij 

voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken 

beelden vlot vinden. 

 

 

19.  PARTICIPATIE 
 

19.1 Schoolraad  

 

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

(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een 

aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en 

communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 

samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

19.2 Ouderraad  

 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien 

procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste 

drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en 

adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse 

verkiezingen door en uit de ouders. Na kandidaatstelling wordt een ouder lid 

van de ouderraad. 
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20. KLACHTENREGELING 

 

Wanneer u ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen 

van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van 

bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan u contact opnemen met de 

directeur of voorzitter van het schoolbestuur.  

 

Samen met u 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 u 

volstaat, dan kan u uw 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 u 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 

Uw klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe 

voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 

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

dat wil zeggen als ze aan de 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.  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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• De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie 

vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een 

gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een 

misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van 

de overheid of op de geldende decreten, besluiten, 

ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het 

schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader 

van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 

personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of 

behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de 

bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

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

huishoudelijk reglement. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het 

schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen 

nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch 

effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen 

een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige 

discretie en sereniteit. 

 

 

21.  INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

 
De school stelt u 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 uw instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de 

bundel, verwittigt de school u via Gimme. 

Op uw verzoek ontvang u een papieren versie van het document.  

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving

