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Beste ouders, 
 
 
 
Hartelijk welkom in onze school. 
Wij vinden het een voorrecht mee te bouwen aan de opvoeding van uw kind. 
Wij danken u voor dit vertrouwen. 
Het schoolteam ( directie en leerkrachten ), gesteund door de leden van de Raad 
van Bestuur, de schoolraad en het oudercomité, zal zich ten volle inzetten voor de 
opvoeding en het onderricht. 
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk, 
hedendaags onderwijs verwachten, waarbij we ieder kind op zijn niveau 
benaderen. 
De totale ontwikkeling van het kind, volgens eigen kennen en kunnen, staat in 
onze school centraal. 
We hechten veel belang aan een fijne algemene houding : begrip voor elkaar, 
eerbied voor elkaars eigenheid, eerbied voor elkaars materiaal. 
 
Wij geven ook graag waarden mee aan onze kinderen : delen met elkaar, eerlijk  
zijn, oog hebben voor het verdriet van iemand, goed zijn voor elkaar, dankbaar 
zijn om mensen en dingen die ons blij maken… 
 
Voor een rustige en aangename schoolsfeer zijn er afspraken nodig. 
Zo gelden er regels in de klas, op de speelplaats, in de warme refter, in de 
boterhammenrefter, in de speelzaal, in de rij, … 
Wij helpen onze leerlingen om zich aan die afspraken te houden. 
Deze afspraken worden op de personeelsvergaderingen regelmatig geëvalueerd 
en bijgestuurd. 
 
Dit infoboekje met schoolreglement vormt een basis voor een goede 
samenwerking tussen uzelf en onze school. 
Wij vragen onder meer uw aandacht voor het opvoedingsproject en rekenen voor 
de realisatie daarvan op uw medewerking en de inzet van uw kind(eren). 
 
Bewaar dit schoolreglement zorgvuldig. Het wordt slechts éénmaal aan de nieuwe 
leerlingen overhandigd. De bijlagen geven informatie die elk schooljaar kan 
wijzigen en u dan ook wordt meegedeeld. 
 
 
 
Het schoolteam 
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1. Onze school 
 

1.1. Portret van onze school 
 
Onze school ligt in de schaduw van de kerk van Strombeek – Bever en maakt 
deel uit van de scholengemeenschap “ de Parel “. 

  Zetel    : Prinsenstraat 19, Grimbergen 
 Voorzitter    : dhr. Jürgen Mettepenningen 

  
 Coördinerend directeur     : dhr Pol Swannet 

 
Tot deze scholengemeenschap behoren volgende vrije basisscholen :  

 De Ankering   Heienbeekstraat 32  Grimbergen 
 De Cirkel  Dorpstraat 24   Humbeek 
 Prinsenhof  Prinsenstraat 19   Grimbergen 
 Sint-Jozef   Sint-Amandsplein 31  Strombeek-Bever 

 
Onze school is een basisschool die onderwijs organiseert voor kinderen van 2,5 
tot 12 jaar. 
De kleuterschool telt 3 leeftijdsgroepen in verschillende klassen en een 
onthaalklasje. 
De lagere school telt verschillende gemengde jaarklassen van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar. 
De school is gelegen in een groene zone van de gemeente, met een mooie tuin 
voor de kinderen. 
 
 
 
1.2. Wie is wie ? 
 
Zie bijlage 1 
 
1. Raad van Bestuur 
2. Het schoolteam 
3. Participatie 
4. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( CLB ) 
5. Taalleergangen en Huis van het Nederlands 
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2. Schoolreglement 
 
2.1. Praktische afspraken en schoolorganisatie 
 
2.1.1. Uurrooster 
De lessen beginnen : 
- in de voormiddag om 8.30 uur en eindigen om 12.05 uur 
- in de namiddag om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur 
Wij vragen om de schooluren te respecteren. Alle kinderen worden op tijd in 
de school verwacht. 
Leerlingen die te laat komen, melden zich op het secretariaat of bij de directie in 
het bijzijn van hun begeleider. 
In de schoolagenda krijgen zij een nota en een stempel. Van de ouders 
verwachten we dan ook een schriftelijke verantwoording.  

     Ook de kinderen van de lagere school melden zich alvorens naar de klas te gaan  
     bij de directie of op het secretariaat, waar nota genomen wordt.  
     Als dit regelmatig gebeurt, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Mocht  
     ook na deze tussenkomst de leerling nog te laat komen, worden de ouders  
     uitgenodigd voor een gesprek met de directie.   

De gemiste leerstof bij te laat komen, wordt in de klas niet hernomen. 
Let op : vanaf 9 uur wordt een kind dat niet aanwezig is en niet verwittigd heeft, 
onwettig afwezig genoteerd. 
 
2.1.2. Voor- en naschoolse opvang 
In bijlage 9 vindt u een overzicht van de prijzen van de toezichten.  
Tijdens de schoolvakanties is er geen toezicht in de school maar er zijn wel 
sportactiviteiten of speelpleinwerking georganiseerd door de gemeente. U 
ontvangt voor deze activiteiten een inschrijvingsformulier via de school. 
De facturatie van de toezichten gebeuren automatisch via het scansysteem.  
De school organiseert de avond- en woensdagtoezichten enkel voor de mensen 
die uit werken gaan. 

 

De school is erg stipt wat betreft het afhalen van de kinderen in de 
avondbewaking. Indien je jouw kind later dan 18 uur komt afhalen wordt er per 
kwartier 7 euro extra aangerekend. Dit bedrag komt bij op de maandrekening. 
 

2.1.3. Nederlandse taal op school 
Aangezien we een Nederlandstalige school zijn, zijn wij overeen gekomen, 
volgende maatregelen consequent toe te passen om aldus de basiskwaliteit van 
ons Nederlandstalig opvoedingsproject te kunnen waarborgen. 
 
1. De directie, het secretariaat, het zorgteam, de leerkrachten, de toezichters en 

het hele schoolteam, gebruiken het Nederlands als enige en officiële voertaal 
met de ouders en de kinderen. 

 
2. Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheersen, dienen zich 

steeds te laten vergezellen door een tolk. 
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3. De leerlingen moeten voldoende Nederlands kennen om de lessen te volgen. 
Van de ouders verwachten wij dat zij zelf hun kinderen in het Nederlands 
kunnen begeleiden en opvangen. 

 
4. In de schoolgebouwen en op de speelplaats zal op uitdrukkelijke wijze worden 

geëist dat er door de leerlingen Nederlands wordt gesproken. Van de ouders 
en grootouders wordt eenzelfde engagement gevraagd, ook tijdens feesten. 

 
5. Alle oudercontacten en gesprekken met de zorg-leerkracht verlopen in het 

Nederlands. 
 

2.1.4. Informatie aan de ouders 
Alle communicatie tussen de ouders en de school verloopt in het Nederlands. De 
school gaat niet in op brieven, aanvragen tot invullen van formulieren, juridische 
documenten, die niet in het Nederlands zijn opgesteld. Wij vragen aan 
anderstalige ouders om voor een gesprek steeds beroep te doen op een tolk. 
 
Via de schoolagenda 
De schoolagenda is een officieel bewijsstuk van het schoolbezoek. Wij vragen u 
dagelijks de schoolagenda na te kijken of alle taken en lessen gemaakt zijn en te 
ondertekenen. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in de klas en op de 
school. 
 
Via de rapporten 
Op vastgestelde dagen ( tweemaandelijks ) krijgt uw kind een rapport en/of 
toetsenmap mee naar huis, ouders dienen die te ondertekenen. 
 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren 
over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de 
evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie 
wensen, dan kan dat. 
 
Via brieven 
Via brieven in de brievenmap van uw kind, blijft u op de hoogte van alle nieuws 
en activiteiten op onze school. Wij vragen u tijd te nemen om samen met uw kind 
deze brieven te bespreken en om antwoordstrookjes tijdig terug te bezorgen aan 
de titularis. 
 
Via onze schoolkalender 
Elk jaar brengen wij een nieuwe schoolkalender uit. Deze komt op onze website. 
Per maand vindt u een overzicht van bepaalde activiteiten op onze school. 
  
Via de klassikale infoavond 
In september organiseert elke klas een infoavond voor de ouders. U kunt hier 
kennismaken met de juf of meester van uw kind en de werking van de klas. 
 
Via oudercontacten 
Tijdens het eerste en tweede trimester krijgt u de kans om tijdens een individueel 
oudercontact de schoolse vorderingen en de sociale omgang van uw kind te 
bespreken met de titularis en/of vakleerkracht en zorgleerkracht. 
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In de kleuterschool zijn er tijdens het schooljaar twee individuele oudercontacten. 
In de derde kleuterklas is er tijdens het derde trimester een overgangsgesprek. 
De data vindt u op de schoolkalender of krijgt u mee via een brief. 
Naast dit evaluatiegesprek kan u ook gedurende het jaar met de leerkracht of 
directie een afspraak maken. 
Met ouders en leerlingen van het zesde leerjaar bespreken we tijdens het tweede 
individueel oudercontact de keuze van studierichting voor het secundair 
onderwijs, eventueel samen met een CLB-medewerker. 
 
Via de website  
Op www.sint-jozefsschool.be vindt u de inhoud van dit infoboekje en 
schoolreglement. U kunt er ook de activiteiten van de klas van uw kind volgen.  
 
2.1.5. Afwezigheden en zieke kinderen 

 Onder gewettigde afwezigheden verstaat men: 
- een- of meerdaagse afwezigheden (om medische of gerechtelijke redenen) 
- eendaagse afwezigheden van familiale aard (een huwelijksplechtigheid, een 

sterfgeval in de familie) 
 

Gelieve bij afwezigheid van uw kind(eren) de school te verwittigen vóór 
8.30uur en de reden te vermelden. 
Een afwezigheid wordt onmiddellijk verwittigd en dient schriftelijk door de ouders 
verantwoord te worden met het afwezigheidsbewijs in bijlage 2 of een 
doktersattest indien nodig. 

 Dit geldt ook voor leerplichtige kleuters. 
 

 Afwezigheden van méér dan drie (3) opeenvolgende kalenderdagen moeten 
door middel van een medisch attest gewettigd worden. 

 Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) 
wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.  

 Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de inspectie verwittigd. 

 Elke afwezigheid die niet schriftelijk verantwoord wordt, is een onwettige 
afwezigheid. 

 Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met 
het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek.  

 
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen 
leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is wel wenselijk 
dat ouders de leerkracht informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. 

 
Elke afwezigheid om een speciale of persoonlijke reden moet vooraf met de 
directie of haar afgevaardigde besproken worden. Deze afwezigheden zijn geen 
automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan 
autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder 
geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later 
terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 
september tot en met 30 juni. 

 

http://www.sint-jozefsschool.be/
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Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, 
dienen hiervoor een medisch attest of een attest van de ouders af te geven aan de 
leerkracht lichamelijke opvoeding. Zonder dit geschreven attest wordt de 
zwembeurt aangerekend ( ook bij het vergeten van zwempak ). 
 
Indien een leerling een besmettelijke ziekte of luizen heeft, zijn de ouders verplicht 
de directie van de school of de CLB-arts hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Indien een kind op school ziek wordt, worden de ouders hiervan op de hoogte 
gebracht. Leerkrachten zijn niet bevoegd om medicijnen toe te dienen. 
 
Leerlingen die op school een ongeval hebben, krijgen de eerste zorgen op school. 
Enkele leerkrachten en de secretaresse volgden een cursus EHBO. Indien nodig 
contacteert de school onmiddellijk de ouders. 
Indien de ouders niet naar de school kunnen komen, zal de school contact 
opnemen met de dichtstbijzijnde arts of met de spoeddienst van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
 

    In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te 
    dienen aan een kind.  
    Het medicatiebeleid werd in 2011 van de overheid uit grondig gewijzigd, daarom  
    vragen wij een aantal regels te volgen: 
 
    - De school aanvaardt enkel medicijnen op doktersvoorschrift, met een 
      aanvraagformulier ondertekend door de ouders. Zonder handtekening en  
     stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 
    - Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig en 
      ondertekend doktersattest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of  
       leerling. 
    - Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer  
      duurt  dan een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw 
      formulier  van de dokter te worden ingediend. 
    - Het schoolteam is medisch niet geschoold en mag volgens wet enkel maar  
      toezien dat jullie kind medicijnen inneemt. 
    - In geen enkel geval mag medicatie worden doorgegeven aan een andere 
      leerling. 
 
     U kan dit formulier downloaden via de website van onze school    
                             www.sint-jozefsschool.be 

 
2.1.6. Echtscheiding 
Zorg en aandacht voor het kind 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ 
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat 
extra aandacht bieden. 
 
Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 
samenlevend of niet, staan in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de 
grenzen die door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. 
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Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders 
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop 
beslissingen over het kind worden genomen. 

 
 
2.1.7. Maaltijden 
Boterhammenmaaltijd 
De leerlingen die gebruik maken van de boterhammenrefter mogen zelf een 
drinkbus met water (geen frisdrank, grenadine …) meebrengen. Er is ook steeds 
water te verkrijgen op school. 
Wij voeren een gezondheidsbeleid en geven de voorkeur aan meegebrachte 
herbruikbare flesjes water. Tevens vragen wij aandacht voor het milieu en de 
gezondheid : blikjes, glazen flesjes, brikjes en frisdrank zijn NIET toegelaten. 
Aluminiumfolie is ook NIET gewenst. 
Gelieve het lunchpakket in een brooddoos ( zonder folie ) mee te geven. 
Tip : beleg de boterhammen van uw kind met iets dat hij/zij lekker vindt en geef 
niet te veel mee zodat uw kind gemotiveerd is om aan de lunch te beginnen. 
Voor de gebruikskosten en de onderhoudskosten van de refter vragen wij per 
trimester een forfaitaire bijdrage van 6 euro via de factuur van september, januari 
en april. Deze bijdrage wordt NIET terugbetaald in geval van afwezigheid. 
Wie zijn lunchpakket thuis vergeten is, gaat naar het secretariaat.  
Ouders die een vergeten brooddoos naar de school brengen, geven die af op het 
secretariaat. 
 
Warme maaltijd 
Als ouders het wensen kan hun kind ook een warme maaltijd gebruiken.  
( prijs zie bijlage 9 ) 
Het menu wordt maandelijks meegegeven. De betalingen gebeuren per maand 
via de factuur. Bestelde maaltijden worden enkel in mindering gebracht indien 
deze werden geannuleerd op het secretariaat vóór 9 uur. 
 
De leerlingen verzamelen voor de maaltijden op de speelplaats en gaan in rij 
onder begeleiding rustig naar de refters. Tijdens de maaltijden eten de kinderen in 
stilte. Enkele leerlingen staan in voor de orde en netheid ( beurtrol 6e leerjaar ). 
 
2.1.8. Tussendoortjes en drankjes 
Fruitdag 
Woensdag is ‘fruitdag’. Ook op andere schooldagen stimuleren wij de leerlingen 
om fruit en rauwe groenten mee te brengen. 
 
Tussendoortjes 
 Versnaperingen voor de voor- en namiddagspeeltijd brengen de kinderen mee in   
 een klein afsluitbaar doosje (zonder papiertje rond), voorzien van de naam van    
 uw kind. Zo helpen we de afvalberg verminderen. 
 Kauwgom, snoep, chips en chocolade zijn NIET toegestaan. 

 
      Drank 
      Er wordt door de school alleen melk aangeboden.  
      Via het bestelformulier van september, januari en na de paasvakantie kan u    
      aanduiden of uw kind al dan niet melk mag drinken op school. De afrekening  
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      volgt met het maandelijks factuur. 
      Geef ook best een drinkbus mee, enkel gevuld met WATER . In de drinkbus  
      brengen we GEEN frisdrank, grenadine, fruitsap, Oasis … mee. 
      De kinderen kunnen steeds een drinkbus vullen aan de kraan. 

 
 
 
2.1.9. Verjaardagen 

Op school wordt er niet gesnoept. We vragen om, ook als uw kind jarig is, geen        
snoep mee te geven. Sommige ouders schenken een boek of spel voor de 
bibliotheek van de klas. Dit is meteen een blijvend en gewaardeerd aandenken 
aan de jarige. Uiteraard is dit volledig vrijblijvend. We zetten uw kind die dag 
graag in het middelpunt van de belangstelling met een lied, een kroon …  
Geschenkjes en snoepzakjes voor elke leerling zorgen soms ongewild voor 
onderlinge concurrentie en kunnen dus niet meer.  Een eenvoudige attentie, een 
stuk fruit, een (zelfgebakken) cake, cupcakes, een droge koek, een gezond sapje 
… kunnen wel. (geen grote slagroomtaarten, geen flessen met drank…)  

 
2.1.10. Betalingen – administratie – studietoelagen 
Betalingen 
Op het eind van iedere maand krijgen de kinderen een bestelformulier                    
( maaltijden, …) mee naar huis. Er geen tijdschriften meer besteld worden via de 
school. Indien u wenst kan u deze ook zelf rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen.  
Het bestelformulier wordt door de ouders ingevuld, ondertekend en op tijd 
terugbezorgd aan de juf of meester. Bestelformulieren die we te laat ontvangen 
kunnen niet meer doorgaan! De kinderen brengen hiervoor GEEN geld mee naar 
school. Elke maand ontvangt u een factuur met alle kosten van de vorige maand. 
 
Enkel de maaltijden die voor 9 uur werden geannuleerd, worden in mindering 
gebracht op de afrekening. De annulering dient te gebeuren ( mondeling, per 
telefoon, fax of e-mail) op het secretariaat. Een melding aan de juf of de meester 
is niet voldoende. 
Een kind dat zijn/haar eten thuis vergeten is, meldt dit ook vóór 9 uur op het 
secretariaat. Er wordt dan naar de ouders gebeld om brood te 
brengen. Uitzonderlijk kan een warme maaltijd besteld die nadien op 
de afrekening komt. 
 
Alle betalingen gebeuren via overschrijving. Op de overschrijving 
staat bij de mededeling een nummer vermeld, gelieve steeds dit 
nummer te gebruiken bij de betaling.  
De betaling dient te gebeuren voor de voorziene datum. 
Bij niet tijdig betalen worden alle bestellingen onmiddellijk geannuleerd. 
Er worden ook geen warme maaltijden meer voorzien, de leerlingen brengen dan 
zelf boterhammen mee van thuis. (mogelijk voor de rest van het trimester) 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om 
de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de 
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 
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schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang 
die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 
hebben. 
 
Bij afwezigheid en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als 
de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren (bv bij uitstappen ). 
Bij ziekte, gestaafd met een doktersbewijs, wordt enkel de inkom of het verblijf 
van de uitstap in mindering gebracht. De bus wordt steeds aangerekend. 
 
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u 
contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden 
gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete 
behandeling. Indien we vaststellen dat de schoolrekeningen geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijven omdat gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 
school verdere stappen ondernemen. 
 
Indien een factuur na twee maanden gedeeltelijk of volledig onbetaald blijft, zullen 
er herinneringskosten van €5 aangerekend worden. Indien er dan nog geen 
betaling volgt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we de wettelijke intrestvoet 
aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
 
Indien er fouten op de facturen zijn, moet  u dat binnen de vijf dagen melden op 
het secretariaat. Gelieve echter niet zelf het bedrag in mindering te brengen 
zonder ons hiervan op de hoogte te brengen! 
 

Administratie 
Elke verandering van adres of telefoon, GSM … moet u zo snel mogelijk 
schriftelijk aan de titularissen en het secretariaat meedelen. 
 
Studietoelage 
Vanaf 15 augustus 2008 kunt u digitaal of op papier een aanvraag indienen door 
het verkrijgen van een studietoelage. Dit kan voor kleuter-, lager en secundair 
onderwijs en voor hoger onderwijs.  
U vindt alle informatie op www.schooltoelagen.be 
Ondervindt u met uw online aanvraag een probleem of heeft u een vraag, mail dan 
naar studietoelagen@vlaanderen.be ( vermeld altijd uw volledige naam en 
rijksregisternummer ). 
 
 
2.1.11. Schoolbenodigdheden – kosteloos onderwijs 
Elke leerling krijgt de eerste schooldag een basispakket van de school ( zie 
bijlage 3 ). Dit pakket wordt éénmalig aan elk kind uitgedeeld. Indien één van 
deze zaken stuk of verloren is, dient de leerling ( ouders ) dit zelf te vervangen. 
Opgepast : niet alle materialen worden jaarlijks gegeven, maar worden gedurende 
één of meerdere schooljaren gebruikt. 
  
De leerling heeft elke dag alle schoolbenodigdheden mee op school. 

http://www.schooltoelagen.be/
mailto:studietoelagen@vlaanderen.be
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Wie na schooltijd vaststelt dat hij iets ontbreekt, kan na 15.30 uur GEEN materiaal 
meer uit de klas halen. 
 
2.1.12. Leerboeken 
Wij vragen eerbied voor onze schoolboeken : zij moeten het hele jaar door gekaft 
blijven. Het kaftpapier mag NIET aan de boeken worden gekleefd. 
In de leerboeken wordt er NIET geschreven. 
Verloren of beschadigde boeken worden aangerekend. 
 
2.1.13. Tijdschriften 

      Er kunnen geen tijdschriften meer besteld worden via de  
      school. Indien u wenst kan u deze ook zelf rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen.  
 

2.1.14. Houding 
Wij  vragen van de kinderen een correcte en respectvolle houding in de school en 
tijdens uitstappen. De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en 
welwillend tegenover elkaar, het schoolteam en de bezoekers van de school. 
De leefregels van onze school leven zij correct na ( zie bijlage 4 ). 
 
2.1.15. Kledij en uiterlijk voorkomen 
De kledij moet eenvoudig, veilig en verzorgd zijn, aangepast aan schoolse 
activiteiten. 
Strandkledij is geen schoolkledij : geen uitgerafelde of gescheurde kledij, geen te 
diep uitgesneden kledij,  geen te korte shorts, geen schoenen zonder riempjes 
aan de hiel, geen teenslippers, geen crocs, geen blote buik, rokken en jurken 
hebben een behoorlijke lengte. 
Op school zijn geen piercings toegestaan. Jongens dragen geen oorringen.  
De haren zijn netjes geknipt en worden niet gekleurd ( geen opvallende haarsnit ). 
Binnen de schoolgebouwen draag je geen hoofddeksel. 

 
 
2.1.16. Persoonlijk materiaal 

 De persoonlijke zaken van uw kind moeten gemerkt zijn. 

 De leerlingen brengen GEEN geld, waardevolle voorwerpen, GSM, elektrische 
toestellen, zak- en knipmes, lederen voetballen, grote basketballen, lucifers, 
aanstekers, vuurwerk of bommetjes of ander gevaarlijk speelgoed mee naar 
school. 
Ook tijdens leeruitstappen en schoolreizen zijn ze NIET toegestaan. Indien de 
leerling deze wel op school mee heeft, is de school in geen geval 
verantwoordelijk bij diefstal of beschadiging. 

 Gsm’s mogen alleen meegebracht worden na afspraak met de directie en op 
eigen verantwoordelijkheid. Ze worden ’s morgens aan de klasleerkracht en 
tijdens de naschoolse toezichten aan juf Joelle afgegeven en staan 
uitgeschakeld. 

 De school heeft een berging voor fietsen, waar alle leerlingen hun fiets deftig 
plaatsen. Tijdens de schooluren is deze berging niet toegelaten voor 
leerlingen. De school is niet verantwoordelijk bij beschadiging of diefstal. 
 

 
2.1.17. Verloren voorwerpen 
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Verloren voorwerpen worden afgehaald in de gang van de bewakingsklas in  
blok II, vanaf 15.30 uur . 
Niet opgehaalde, ongemerkte kledij en voorwerpen schenken we op het einde 
van elk trimester aan een goed doel. 
 
2.1.18. Huistaken en lessen 
Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen regelmatig taken mee naar huis. 
Dat kunnen zowel schriftelijke oefeningen zijn als het instuderen van leerstof. 
Taken worden in de agenda genoteerd, zodat de ouders de nodige controle 
kunnen uitvoeren. De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven taken te 
maken of in te studeren. 
De leerkrachten waken erover dat het opgelegde huiswerk de leerlingen niet 
overbelast. 
 
2.1.19. Rijen 
De leerlingen kunnen onder begeleiding van een leerkracht de school om 12.05 
uur en/of om 15.25 uur verlaten met een rij ( woensdag om 12.05 uur ). 
Hiervoor dienen zij schriftelijke toestemming van de ouders te hebben ( zie bijlage 
5 ) en krijgen ze een pasje. Het pasje wordt gegeven aan kinderen die met de bus 
naar huis gaan of in de buurt van de school wonen. Kinderen die slechts 
sporadisch met de rij naar huis moeten, hebben steeds een schriftelijke 
toestemming nodig van de ouders, voor die dag in hun agenda. Zoniet gaan de 
leerlingen NIET met de rij naar huis en blijven ze in de opvang. 
De verschillende rijen zijn : 

- rij naar Dexia-bank en apotheek 
- rij in de richting van de kerk, naar de Grimbergsesteenweg 

De weg van en naar school is steeds de kortste of de veiligste weg. Zowel 
voetgangers als fietsers houden zich aan de verkeersregels en zijn voorzichtig op 
straat.  
Als de leerling eenmaal aan de school aangekomen is, komt hij/zij direct naar 
binnen en blijft niet voor de schoolpoort staan. Zijn de andere leerlingen nog 
in de opvang, dan gaat ook deze leerling naar binnen. 
Fietsers komen met de fiets aan de hand de schoolpoort binnen. Ze plaatsen hun 
fiets ordelijk in de voorziene berging. 
Bij het verlaten van de school volgen de fietsers ( met de fiets aan de hand ) 
achteraan in de rij. 
De kinderen die in Ons Huis les volgen kunnen ‘s morgens vanaf 8.15 uur 
rechtstreeks in hun gebouw terecht. Er is ook dagelijks om 8.20 uur een rij die de 
kinderen naar Ons Huis brengt. 
’s Avonds om 15.25 uur en op woensdag om 12.05 uur, komen alle kinderen met 
de leerkracht naar de school. Daar kunnen ze door de ouders afgehaald worden, 
of gaan ze met de rij naar huis. 
 
 
2.1.20. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons 
aanbod. Alle leerlingen MOETEN hieraan deelnemen. Alleen medische redenen 
met doktersattest of geschreven attest van de ouders worden aanvaard om niet 
deel te nemen aan de L.O.- en zwemlessen. Alle andere ( ook religieuze ) 
redenen kunnen hiervoor NIET ingeroepen worden. 
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Turnlessen 
Ter wille van de hygiëne is turnkledij verplicht. Voor de uniformiteit dragen we 
verplicht een T-shirt met het logo van de school, een blauw of zwart broekje en 
turnpantoffels. Het T-shirt van de school kan men bestellen via het 
bestelformulier. Elke leerling brengt zelf een degelijke sporttas mee. 
Kleuters brengen enkel turnpantoffels mee. 
Iedereen is steeds in orde met zijn kledij ! 

 
Zwemlessen 
Vanaf de 3e kleuterklas gaan onze kleuters driewekelijks zwemmen in het 
zwembad van Strombeek – Bever. 
In de lagere school gaat elk leerjaar wekelijks zwemmen. Alle leerlingen zijn 
VERPLICHT te leren zwemmen in de lagere school. Iedereen zorgt ( elke 
zwemles ) zelf voor een zwempak ( geen bikini en zwemshort ), een badmuts, 
een handdoek en eventueel een zwembril en bergt die op in een handig 
sporttasje. Uurwerken en juwelen laat je die dag thuis. 
Het zwemmen is gratis voor de leerlingen van het zesde leerjaar. 
De andere leerjaren betalen per beurt via de maandfactuur. 

  
Alle kledij en sporttassen moeten voorzien zijn van de naam van de  
leerling ! 

 
2.1.21. Revalidatie / logopedie 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij 
afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 
revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 
minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te 
laten volgen tijdens de lestijden.  
 
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 CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis 
die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, 
moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen 
bevat: 
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Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 
Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
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.  
een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 
worden,. 
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. 
 

 
2.2. Wat we zoal doen in de klas 
 
2.2.1. Activiteiten 
De titularis staat in voor het onderwijs en de dagelijkse pedagogische aanpak          
van zijn/haar klas. Hij/zij verzorgt eveneens de muzische vakken en de lessen 
Frans. 

 
De ICT-coördinator bouwt aan de technische en pedagogische ontplooiing van de 
informatie- en communicatietechnologie van de school. 

 
De vakleerkracht LO zorgt voor de wekelijkse turn- en zwemles en organiseert en 
coördineert ook de extra sportactiviteiten op school en de sportuitstappen. 
Bij de kleuters wordt de turnles en de zwemles ook door de vakleerkracht LO 
gegeven. 

 
De leerlingen hebben wekelijks ( kleuters driewekelijks ) één zwembeurt . Om de 
veiligheid optimaal te garanderen houdt de titularis mee toezicht in het zwembad. 

 
2.2.2. Zorg voor uw kind 
De zorgleerkrachten staan samen met de titularissen in voor de uitbouw van het 
zorgbeleid in hun klas. Zij ondersteunen het handelen van de leerkrachten. Zij 
helpen bij het begeleiden van de leerbedreigde en hoogbegaafde leerlingen en 
ondersteunen de leerkracht bij de opvang van leerlingen met sociaal - emotionele 
problemen. 
Samen met de zorgcoördinator staan zij in voor het zorgbeleid van de school. 
De klasbesprekingen met directie, zorgcoördinator, titularissen en de zorgleerkracht 
vinden drie keer per jaar plaats. We bespreken de evolutie van elk kind op cognitief 
( verstandelijk ) en sociaal - emotioneel vlak. 
Deze besprekingen worden opgenomen in het pakket van het leerlingvolgsysteem. 
Zo krijgen we een duidelijk beeld van de vorderingen van elk kind doorheen zijn 
schoolloopbaan. 
Voor een aantal leerlingen is er extra zorg nodig. Deze kinderen hebben meer nood 
aan een individuele benadering. Via observaties door de titularis en door de 
zorgleerkracht, wordt er gezocht naar de juiste zorg op maat. Indien een leerling 
uitvalt op één van deze geobserveerde aspecten, wordt er na overleg met de 
titularis, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de ouders en indien nodig het CLB, 
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gepaste hulp ingeschakeld. Dit gebeurt tijdens het multidisciplinair overleg 
(M.D.O.). 

 
 
2.2.3. Schooluitstappen – culturele vorming – meerdaagse activiteiten 

Leeruitstappen en geplande uitstappen zijn normale schoolactiviteiten. 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met 
de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de 
toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden 
weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de 
deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige 
lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op 
de school aanwezig te zijn.  

 
Extra-muros-activiteiten kunnen zijn : 

- Wandelingen en uitstappen 
In functie van de lessen wereldoriëntatie kunnen ééndaagse uitstappen 
georganiseerd worden. 

- Muzikale vorming 
In samenwerking met het Cultureel Centrum in Strombeek proberen alle klassen, 
afhankelijk van het programma, een muzikale workshop bij te wonen. 

- Film en toneel 
Het Cultureel Centrum in Strombeek stelt ieder jaar een aangepast 
schoolprogramma voor, afhankelijk van de leeftijdsgroep. 

- Musea en tentoonstellingen 
In functie van de lessen kunnen onze leerlingen een museum of een 
tentoonstelling bezoeken. 

- Meerdaagse buitenschoolse verblijven 
Om de 2 jaar gaan onze leerlingen op zee- , bos- en avonturenklassen. 

 
 

2.3. Veiligheid 
Afhalen van uw kind na schooltijd 
De leerlingen mogen nooit alleen de school verlaten. 
De ouders of begeleiders komen de leerlingen op de speelplaats afhalen. 
Omwille van de veiligheid openen wij de schoolpoort pas om 15.30 uur en om 
12.05 uur op woensdag. ’s Middags gaat de poort open om 12.05 uur . 
Gelieve te wachten tot de bel rinkelt om de school te betreden. 
De kinderen wachten bij de leerkracht tot de ouder(s) of begeleider(s) er is. Ze 
verwittigen de leerkracht als ze vertrekken. 

 
In de school 
Om veiligheidsredenen mogen de leerlingen nooit alleen in de klaslokalen blijven 
tijdens de pauzes. 
Indien dit om medische redenen toch nodig zou zijn, kan dit enkel op schriftelijk 
verzoek van de ouders. 

 
Huisdieren 
Honden (en andere huisdieren) worden op de school niet toegelaten en mogen de 
speelplaats niet betreden. Voor het uitwerken van een thema of op vraag van uw 
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kind en in samenspraak met de leerkracht mag er af en toe wel een huisdier naar 
school meegebracht worden. 
 
2.4. Gezondheid 
Vanaf 1 september 2007 worden alle scholen aangemoedigd om een 
gezondheidsbeleid uit te werken. 
Via onze werkgroep ‘gezondheid’ besteden wij in onze activiteiten aandacht aan 
gezonde voeding, lichaam en beweging. 
 
 
2.5. Milieubewuste school 
Wij sorteren afval op de school. De leerlingen moeten het afval in de correcte 
afvalemmer gooien. 
Om het milieu voor iedereen op de school aangenaam te houden, is het nodig 
“milieubewust” te leven. Daarom worden de klassen, de gangen, de speelzaal, de 
speelplaatsen en de tuin steeds opgeruimd. Via een beurtsysteem komt elke klas 
aan bod om onze school netjes te houden. 
 
2.6. Pesten op school 
Pestgedrag, geweld, vandalisme en eventueel ander ongewenst gedrag werken 
negatief in op het welbevinden van de leerlingen en de school zal dan ook actie 
ondernemen tegen dergelijke negatieve houdingen. 
Onze school beschikt over een preventiestrategie en een pestactieplan. Van alle 
leerlingen wordt ook verwacht dat zij ongewenst gedrag en pesterijen signaleren 
als ze er getuige van zijn. 
Raadpleeg de volledige versie van het pestactieplan op onze website. 
 
Op de speelplaats moedigen we de leerlingen aan om deel te nemen aan allerlei 
spelvormen en worden er speelgoedkoffers voorzien. De leerkracht staat in voor de 
verdeling van die spelen. 
Alle personeelsleden hechten extra aandacht aan pestgedrag. Dit betekent dat er   
steeds op pestsituaties gereageerd wordt. 
De betrokken partijen worden tijdelijk van dichtbij opgevolgd door de titularis, de 
zorgleerkracht en/of directie. 
Bij herhaling wordt dit op de klassenraad of de personeelsvergadering besproken. 
Zo zijn alle personeelsleden op de hoogte en kunnen zij passend optreden. 
Indien nodig roepen we hulp van het CLB in. 
Tijdens de lessen Nederlands, wereldoriëntatie en godsdienst leren we de 
leerlingen omgaan met conflicthantering en vredesopvoeding. 
 
 
2.7. Onze schoolverzekering 

 Leerlingen 
Alle leerlingen zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen: op school, op weg naar 
de school en thuis (kortste weg) en tijdens elke activiteit door de school 
georganiseerd. 

 De schoolverzekering vergoedt alleen lichamelijke schade.  
Schade aan kleding, gebroken brillen, verloren, gestolen of beschadigde 
voorwerpen worden niet vergoed. 

 Daarom raden wij de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten. 
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Indien uw kind een ongeval op school krijgt, geven wij onmiddellijk een 
ongevallenformulier mee. U krijgt hierbij een briefje met de nodige uitleg om deze 
papieren correct in te vullen. 
De papieren dienen pas ingeleverd te worden wanneer het kind volledig hersteld 
is. 

 
Wie schade berokkent aan materiaal van de school of andermans materiaal, moet 
zelf de herstelling of aankoop van nieuw materiaal vergoeden.
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3. Ons opvoedingsproject 
 
De ankers van onze schoolvisie zijn: 
 een christelijke school 
 respectvol 
 
 het gebruik van de Nederlandse taal 
 
 op alle niveaus samen school maken 
 de ouders zijn eerste verantwoordelijke en zijn actieve partners 
 
     krachtige leeromgeving 
 kennis, vaardigheden en attitudes 
 zorgbreed werken (o.a. differentiëren) 
 ontwikkelings- en leerlijnen 
 zelfstandigheid 
 

3.1. Onze levensbeschouwing 
Onze school is een christelijke school, dit door de inzet van allen. 
Het evangelie is voor elke katholieke school een uitnodiging om zich uit te bouwen 
tot een leefgemeenschap waar elk kind “zichzelf” mag zijn. 
De christelijke zingeving en beleving doordringen het hele schoolgebeuren.  
De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus en de 

verbondenheid met het mysterie. 
In een geest van LIEFDE, GELOOF en HOOP willen wij onze kinderen weerbaar 
maken tegen oneerlijkheid en egoïsme, laten groeien in respect voor elkaar en 
aanmoedigen om te blijven werken aan een wereld waarin vrede en 
rechtvaardigheid centraal staan. 
De christelijke zingeving en de beleving ervan doordringen dagelijks het hele 
schoolgebeuren. 

 
Van de ouders en de kinderen wordt verwacht dat zij loyaal en respectvol zijn 
tegenover het materiaal, het geheel en de manier waarop onze christelijke 
geloofsopvoeding aan de kinderen wordt aangebracht. 

 
 
 

3.2. Onze leefgemeenschap 
Wij willen de kinderen begeleiden bij het ontdekken van die attitudes en waarden 
die belangrijk zijn op hun weg naar het “groter worden”. 
De school zal de sociale bewogenheid opwekken. Het is belangrijk dat de kinderen 
zich een eigen mening kunnen vormen waarbij het standpunt van de ander als 
waardevol beschouwd wordt. Zo leren ze elkaar respecteren en te aanvaarden. 
Wij proberen een sfeer te scheppen waar ieder kind zich geaccepteerd voelt, welk 
ook zijn uiterlijk, voorkomen, taal, sociale of culturele achtergrond is. Om dit te 
ondersteunen bieden we kansen tot interactie en dit op alle niveaus (leerling, klas, 
school, ouders).  
Opvoeding op school is slechts een onderdeel van de gehele opvoeding. Ook het 
familiale milieu heeft een opvoedende functie. In het kader van samen school 
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maken (= engagement ouders), is het daarom noodzakelijk dat de ouders effectief 
kunnen helpen bij de begeleiding van hun kind in de taal die de school eigen is, 
namelijk het NEDERLANDS. 
Driekwart van een jaar gedurende vele uren per dag samenleven om een 
belangrijke doelstelling te verwezenlijken, vraagt een degelijke organisatie.  
Om dit te ondersteunen vormt het schoolreglement een neerslag van onze 
bekommernissen om het samen school maken voor iedereen optimaal te laten 
verlopen.  
Wij willen dan ook een beroep op u doen, om hier actief aan mee te werken.  
 
 
 
3.3. Onze pedagogische overtuiging 
Kinderen kunnen, durven en mogen hun eigen gevoelens op    
verschillende vlakken uiten.  
Ze moeten leren omgaan met de creativiteit, gevoelens en           
eigenheid van anderen. 
In een krachtige leeromgeving trachten wij naast het 
intellectuele eveneens de ontwikkeling van de muzische, 
manuele en lichamelijke vaardigheden voldoende aandacht te 
geven. Door creatief bezig te zijn, leert het kind zichzelf waar te maken in deze 
veranderende maatschappij. 
Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn persoonlijkheid en 
mogelijkheden (= differentiëren), zodoende krijgt het maximale ontplooiingskansen 
met aandacht voor de eigen inbreng van de kinderen.  
Wij pogen ons onderwijs op alle niveaus (leerling, klas, school) zo in te richten dat 
er bij de kinderen een continu ontwikkelingsproces ontstaat en dit in alle aspecten 
van de kinderlijke ontwikkeling (= ontwikkelingslijnen) en waarbij de school niet 
ervaren wordt als een extra belasting.  
Het is in die context erg belangrijk dat de kinderen goed gevolgd worden en er tijdig 
interne of externe hulp wordt ingeroepen. 
Als ouder draag je echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
het kind tot een zelfstandig persoon en het opvolgen van het onderwijs van je 
kinderen. Daarom beschouwen wij u als een actieve partner bij deze 
fundamentele opvoedingstaak en houden u op de hoogte van de werking in de klas 
waarbij voldoende informatie wordt doorgespeeld.  

 
   Wij danken u reeds voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 
  
 
 

3.4. Schoolvisie 
 
3.4.1. Visie op Nederlands 

In de kleuterschool krijgen de kleuters via beleven en waarnemen vooral 
communicatieve kansen en ontdekken ze al spelend de wereld van de taal. 

 
Bij de jongste kleuters (4-5 jarigen) ligt het accent nog 
voornamelijk op het leren omgaan met andere kinderen en 
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het onderzoeken van en experimenteren met materialen en technieken. 
Van de oudste kleuters (5-6 jarigen) verlangen wij al iets meer: het vrijblijvende 
karakter verdwijnt steeds meer en de nadruk komt meer te liggen op de kinderen 
spelenderwijs voor te bereiden op het 1e leerjaar zoals het aanvankelijk lezen, het 
aanvankelijk rekenen en het aanvankelijk schrijven. 
Er is veel aandacht voor de taalvaardigheid omdat dit de basis is voor heel veel 
ander leren. 
Naast het vlot technisch leren lezen besteden we ook de nodige aandacht aan het 
begrijpend leren lezen en studerend lezen. Deze lijn wordt doorgetrokken in de 
hoogste klassen. In deze leerjaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan de 
taalbeschouwing en taalstructuren, het schrijven van verhalen en het houden van 
spreekbeurten. 
  

 
3.4.2. Visie op wiskunde 
Tijdens allerlei activiteiten verwerven de kleuters spelenderwijs reeds heel wat 
wiskundige begrippen. 
 
In de lagere school wordt er verder gewerkt op deze basis.  
Via het handelen en schematiseren komen we tot het abstracte. 
We leggen de nadruk op het probleemoplossend denken: zelfontdekkend 
leren, gegevens leren analyseren en synthetiseren…. Wij proberen zo 
vaak mogelijk te vertrekken van een realistisch probleem. 
Bij het aanbieden van de leerstof zijn we er voorstander van een 
basisprogramma aan de leerlingen aan te bieden. Wij zijn van mening dat 
dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Natuurlijk kan de 
moeilijkheidsgraad en/of het tempo waarin deze leerstof verwerkt wordt, 
niet voor iedereen gelijk zijn. 
Onze gebruikte rekenmethoden laten ons toe voldoende te differentiëren door middel 
van gradatie in opdrachten. 
 
 
3.4.3. Visie op wereldoriëntatie  

Bij de kleuters en in de lagere leerjaren ontdekken wij zoveel mogelijk het 
eigen milieu en houden wij steeds rekening met de vragen, behoeften en 
interesses van onze kinderen. Wij proberen hen een realistische kijk 
mee te geven op onze maatschappij vanuit de actualiteit en leren hen 

kritisch te staan tegenover wat op hen af komt. 
 

We bieden een ruime waaier aan van verschillende thema’s waarin opbouwend 
gewerkt wordt (= leerlijnen) vertrekkende vanuit de mens: zingeving, medemens, 
levensonderhoud, muzische, samenleving, tijd, ruimte en verkeer, natuur, techniek. 
Bij het aanbieden van de leerstof benutten wij zoveel mogelijk de ligging van onze 
school. We organiseren jaarlijks minstens 1 schoolproject waarbij een thema 
specifiek over de klassen heen uitgewerkt wordt. 
Wij begeleiden onze leerlingen bij het instuderen van grotere leerstofgebieden en 
leren hen plannen (= leren leren). 
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3.4.4. Visie op muzische vorming 
Wij proberen onze kleuters en leerlingen zo volledig mogelijk te ontwikkelen. 

Daarom besteden wij ook de nodige aandacht aan de muzische 
vorming. Wij willen hen optimale kansen aanbieden om op een 
actieve manier om te gaan met allerlei indrukken en prikkels die op 

hen afkomen vanuit hun eigen speel-, leef- en leeromgeving. In 
verschillende projecten kunnen de kinderen zich creatief uitleven via 
grootoudersfeest, schoolfeest, openluchtklassen, filmvoorstellingen, 

bezoek aan de bib, knutselateliers,… 
 
 
3.4.5. Visie op verkeersopvoeding 
Wij willen onze leerlingen leren om zich op een verantwoorde en veilige 
manier door het verkeer te bewegen. Wij maken hen attent op 
hun zwakke positie als voetganger of fietser in het 
verkeer, zodat ze zich bewust worden van het feit zeer 
voorzichtig te moeten zijn langs de straat. Wij proberen hen de 
attitude bij te brengen zich te houden aan de 
verkeersvoorschriften, in het belang van de veiligheid van iedereen. 
Projecten die dit ondersteunen zijn: fotozoektocht, verkeersparcours eventueel 
opgezet en begeleid door de politie, praktijkoefeningen, fietstochten eventueel 
begeleid door de politie,…  
 
3.4.6. Visie op godsdienst 
Onze school is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis 

voelt bij onze visie op leven en werk. 
De identiteit van onze school vindt haar oorsprong in het geloof en in de bijbel. 

Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. We willen ruimte bieden 
aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Dit 
komt tot uiting in de omgang met elkaar. 

Elke dag nemen we de tijd voor een gebed en een godsdienstig 
moment in de klas. 

’s Middags wordt er voor de maaltijd gezamenlijk gebeden. 
Jaarlijks zijn er 3 vieringen in de kerk samen met de priester. De ouders zijn 
eveneens welkom op deze vieringen. 
In het 2e leerjaar wordt het hele jaar door toegeleefd en gewerkt naar de viering van 
de Eerste Communie. 
 

Het 6e leerjaar werkt samen met de parochie naar de Plechtige Communie toe. In de 
hogere leerjaren worden verschillende religies onder de loep genomen en 
besproken. 

  
Van de kinderen wordt verwacht dat ze zowel in de klas als tijdens de vieringen 
loyaal en respectvol actief deelnemen 
d.w.z. : - zeker en vast aanwezig zijn 
             - de gebeden meedoen 

  - stil en aandachtig de vieringen en lessen meevolgen 
  - de leerstof studeren. 
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3.4.7. Visie op media 
In alle klaslokalen staan één of meerdere computers. De kleuters en de 
1e graad leren er spelenderwijs mee omgaan. 
Vanaf de 2e graad is de computer een hulpmiddel bij de methode, 
bijvoorbeeld bij lezen en rekenen. 
In de 3e graad besteden we aandacht aan het omgaan met internet. 
 
3.4.8. Visie op natuur- en milieueducatie 

We vinden het belangrijk dat kinderen bewust met de hen omringende 
omgeving leren omgaan. Op school zijn afspraken gemaakt over de 
afvalsortering en hergebruik van materialen. Zo verbieden we op 
school blikjes en moedigen hen aan om zo veel mogelijk een drinkbus 

te gebruiken. We vragen tevens om de boterhammen in een brooddoos 
mee te geven. 

 
3.4.9. Visie op de tweede taal: Frans 

     Niettegenstaande onze school een Nederlandstalige school is, bieden 
wij onze kinderen reeds vanaf het 2e leerjaar de kans om Franse les te 

volgen. 
Het is onze bedoeling om de Nederlandstalige kinderen een eerste 

aanzet te geven om kennis te maken met de Franse taal. Wat niet 
betekent dat de tweetalige en Franstalige kinderen niet welkom zijn in 
deze lessen. 
Daarbij houden we in het achterhoofd dat deze lessen zeker geen 

overbelasting mogen zijn en dat een tweede taal leren een leerproces van lange 
adem is.  
In de lagere school liggen de klemtonen op: spreken, begrijpen en zich uitdrukken.  
 
 
3.4.10. Visie op leren leren (onder andere huistaken en lessen) 
Leren leren vormt een belangrijke basis naar de latere studies, naar de toekomst van 
ieder kind. 
Thuisopdrachten liggen in het verlengde van het leerproces dat in 
de klas wordt gestart. Het biedt zo extra oefenkansen en bevordert 
de zelfstandigheid. 
Elk leerjaar heeft regelmatig taken en lessen. Hierover worden in 
iedere klas afspraken gemaakt. 
 
 
3.4.11. Visie op evalueren 

Er worden regelmatig evaluaties (onder andere toetsen) 
gehouden om de evolutie (kennis, vaardigheden en 
attitudes) bij de leerlingen te bekijken. 
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3.4.12. Visie op zorgbreed werken 
Zorgbreed werken willen we realiseren door rekening te houden met:  

        - verschillen tussen kinderen 
        - eigen tempo van kinderen 
        - ondersteunen van de zelfstandigheid van kinderen 
        - de totale persoonlijkheid van kinderen 
        - eigenheid en ontwikkelingsfase van kinderen 
        - positieve ingesteldheid 

        - eigen sociale en culturele achtergrond. 
Zorgbreed werken wil ook zeggen dat we als leerkracht aandacht 

hebben voor een positief evenwicht en een positieve bewoording.  
Als leerkracht hebben we aandacht voor elk kind. Differentiatie is dan ook de basis 
van het lesgebeuren.  
Uit een goede observatie groeit een goede rapportering. We zorgen als team voor 
een krachtige leeromgeving en trachten een positieve interactie op te bouwen tussen 
leerlingen, leerkrachten en ouders.  
 
     
3.4.13. Visie op lichamelijke opvoeding 
Lichamelijke opvoeding is een niet los te koppelen onderdeel 
van de totale persoonlijkheidsontwikkeling: een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 
 
Al spelend en al bewegend verkennen onze kleuters 
zichzelf en de hen omringende wereld. We ‘leren’ hen ook 
bewegen.  
 

In de lagere school bouwen we daarop verder. We organiseren tal 
van toestel-, spel- en sportvormen zodat het op sportief en 
lichamelijk gebied niet een eenzijdige ontwikkeling wordt. 
Elk kind heeft recht op 2 lestijden sport per week: turnen of 
zwemmen. 
 

3.4.14. Visie op openluchtklassen 
Wereldoriëntatie houdt een engagement in dat via openluchtklassen op een 
specifieke wijze gerealiseerd wordt. Tijdens een openluchtklas 
is er volop gelegenheid om op een zinvolle wijze het onderwijs 
niet enkel kind- en bestaansgericht te organiseren, 
maar ook maatschappij- en wetenschapsgericht. 
De organisatie van een verblijf, los van de vertrouwde omgeving 
stelt de kinderen in de gelegenheid constructief om te 
gaan met eigen mogelijkheden en beperkingen, vestigt hun aandacht vooral op het 
leren leven met en ook voor anderen, doet hen in verwondering en bewondering 
stilstaan bij wat die voor hen nieuwe omgeving te bieden heeft en maakt ze gevoelig 
voor wat schoon, goed, rechtvaardig… is. 
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4. Rechten en plichten 
 

4.1. Inschrijvingen 
 

A. ALGEMEEN 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met 
het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een 
kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen 
om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie 
van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een 
tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma 
haalbaar ziet). 
 
De inschrijvingen gebeuren per schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende 
schooljaren vooraf in te schrijven. 
 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord 
vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van 
jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs 
instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten 
van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de 
specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige 
nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 
 
 

B. INSCHRIJVINGSBELEID 
 

Voor het schooljaar 2017- 2018 zijn de volgende aantallen vastgelegd: 

  Voor de kleuterschool: 
Onthaalklassen: 63 kleuters per leeftijdsgroep 
1e kleuterklas: 63 kleuters per leeftijdsgroep 
2e kleuterklas: 63 kleuters per leeftijdsgroep 
3e kleuterklas: 63 kleuters per leeftijdsgroep 

  Voor de lagere school:  
1ste -2de-3de leerjaar: 63 leerlingen per leeftijdsgroep 

4de-5de en 6de leerjaar: 44 leerlingen per leeftijdsgroep 
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We voorzien: 
 
Voor de onthaalklas in de kleuterschool: 
14/63 plaatsen voor indicatorleerlingen. 
49/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.     

Voor het eerste leerjaar in de lagere school:  

14/63 plaatsen voor indicatorleerlingen  

49/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.                                              
   

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende 
indicatoren voldoet: 

 het gezin ontving in  het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop 
de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage 
van de Vlaamse Gemeenschap;   

 de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een 
studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair 
onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor 
gelijkwaardigheid van diploma's kan NARIC worden gecontacteerd.  

De voertaal is steeds het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken, 
zorgen zelf voor een vaste tolk die vlot Nederlands praat. (anders kan de 
inschrijving op dat moment niet doorgaan.) 

Nieuwe inschrijvingen 
 
Eenmaal de ouders hun kinderen hebben ingeschreven is deze inschrijving geldig 
voor de kleuterschool en de lagere school, behoudens definitieve uitsluiting. 
 
Als de maximumcapaciteit per leeftijdsgroep bereikt is, wordt de volgende kleuter / 
leerling genoteerd in het inschrijvingsregister als een geweigerde kleuter / leerling. 
De ouders ontvangen een schriftelijk bericht van weigering van inschrijving. 
Het weigeringsdocument wordt binnen de 4 dagen ook verstuurd naar het 
Departement Onderwijs. 
 
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving 
pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving 
onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de 
ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de 
leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  
Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
  
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen 
bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een 
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andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet 
inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. 
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 dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel 
een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een 
overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en 
nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op 
vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 
aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende 
schooljaar te ontbinden. 
 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
 

 
C. AANVANG VAN DE INSCHRIJVINGEN-INSCHRIJVINGSPERIODES 

1. Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang bij de inschrijving, 
op voorwaarde dat ze zich aanmelden binnen de daartoe voorziene periode. Om dit 
goed te kunnen organiseren vragen we u eerst telefonisch contact op te nemen.  
 
2. Later volgen de inschrijvingsperiodes van alle andere kinderen. Ze gebeuren 
chronologisch, wel opgedeeld in al dan niet  voldoen aan één of meerdere wettelijk 
vastgelegde indicatoren van het gelijke kansenonderwijs.  
 

De juiste data van de verschillende periodes worden via de website en via het 

infobord van de school bekendgemaakt. 
 
Voor de inschrijving van 2,5 jarigen is een specifieke regeling opgenomen. 
Kleuters die na de laatste instapdatum ( na Hemelvaart ) 2,5 jaar worden, mogen 
tijdens dezelfde inschrijvingsperiode ingeschreven worden als de kinderen van 
hetzelfde geboortejaar, ook al kunnen ze pas volgend schooljaar instappen. 
 
 

D. INSCHRIJVEN VAN KLEUTERS 
1. Kleuters mogen naar school komen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 

maanden oud zijn.  
Deze kleuters mogen instappen na elke schoolvakantie, op de eerste 
schooldag van februari en na Hemelvaartsdag. 

 
2. Vanaf 3 jaar mag een kleuter onmiddellijk instappen ( rekening 

houdend met de vastgelegde inschrijvingsperiodes en voor zover er 
plaats is ). 

 
3. In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en 

dus wettelijk verplicht om les te volgen. Dit geldt ook wanneer het op 
die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft. Uw kind is dan dus net als 
elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig 
schoolbezoek. 
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4. Zindelijkheid is gewenst, teneinde de juf de kans te geven haar 
pedagogische taken ten gronde uit te oefenen. 

 
 

5. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het aantal halve dagen dat 
zesjarigen in het kleuteronderwijs (3dekleuterklas) 
aanwezig moeten geweest zijn om rechtstreeks toegelaten te worden 
tot het gewoon lager onderwijs , verhoogd . Zij moeten het voorgaande 
schooljaar ingeschreven en ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn 
geweest in een Nederlandstalige erkende kleuterschool om recht te 
hebben op toelating tot het gewoon lager onderwijs. Concreet betekent 
dit dat vijfjarige kleuters tijdens het schooljaar 2017-2018 ten 
minste 250 halve dagen aanwezig moeten geweest zijn om 
rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het 
schooljaar 2018-2019. 

                      De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor  

                      de leerlingen die niet voldoende aanwezig zijn geweest . 

                      De ouders vragen zelf een bewijs aan de vorige school en brengen dit  
                      mee.                      

Tevens wordt er, zoals voor alle leerlingen, een 
engagementsverklaring, met wederzijdse afspraken tussen de school 
en de ouders i.v.m. onder andere een positief engagement t.o.v. het 
Nederlands, ondertekend voor akkoord.  

 ( zie 4.2. engagementsverklaring ) 
 

E. INSCHRIJVEN IN DE LAGERE SCHOOL 
 

1. Kleuters uit onze kleuterschool die naar het eerste leerjaar gaan, 
moeten niet opnieuw ingeschreven worden ( ze zijn reeds  
ingeschreven ). 
 

2. Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager 
    onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op  
    basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een  
    taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 
 
3.  Bij de inschrijving van een nieuwe leerling, die niet start in het eerste  
     leerjaar, is het steeds noodzakelijk het laatste rapport en het gegeven    
     advies van de klassenraad of leerkracht mee te brengen. 

De school, de klassenraad en CLB beslissen dan zelf in welk leerjaar 
het kind wordt ingeschreven, al dan niet a.d.h.v. een kleine proef. 

 
 
E. WEIGEREN VAN EEN INSCHRIJVING 

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerlingen 
die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een 
tuchtmaatregel definitief werden uitgesloten in de school. 
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2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht 
dat zij dit meedelen aan de school. Ook als u voor uw kind een attest 
BuO type 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 heeft, zullen we samen met het CLB nagaan 
of de draagkracht van onze school voldoende groot is om uw kind de 
nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en 
verzorging. Het decreet voorziet in de mogelijkheid om dit kind te 
weigeren. 
Het kind wordt dan ingeschreven onder ontbindende voorwaarde van 
het aantonen van onvoldoende draagkracht. 
Het overleg- en beslissingsproces gebeurt in overleg met de ouders, 
het schoolbestuur en het CLB. 

 
3. Het schoolbestuur heeft een maximumcapaciteit ingevoerd. ( zie B. 

INSCHRIJVINGSBELEID) 
Wij zullen de ouders contacteren op het ogenblik dat er plaatsen vrij 
komen en dit in volgorde van de geweigerde inschrijvingen. 

 
F. WAT MEEBRENGEN BIJ EEN AANMELDING / INSCHRIJVING 

1. een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en tevens 
verwantschap aantoont ( trouwboekje, identiteitskaartje, geboorteakte, een 
reispas, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,… ) 

 
2. de sis-kaart van uw kind ( voor het rijksregisternummer ) 

 
3. voor schoolveranderingen : het attest of schoolrapport met het advies van de 

school 
 
 
 

4.2. Engagementsverklaring 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding 
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te 
maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom 
maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo 
weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 
Ouders en school zullen op afgesproken momenten ( tijdens de oudercontacten ) 
de engagementen en het effect ervan evalueren. 
 
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u 
zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 
schooljaar een klassikale ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis 
maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 
 
Wij willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen 
we schriftelijk via de rapporten en eventueel via de agenda. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 
schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. 
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Als u zich zorgen maakt om uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op 
elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dit doet u 
via de agenda. 
Wij verwachten dat u zich als ouders samen met ons engageert om nauw samen te 
werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 
oudercontact. Wij verwachten dat de ouders bij elk oudercontact aanwezig zijn 
(indien nodig met een volwassen tolk). 
 
Aanwezig zijn op school en op tijd komen 
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het volgende leerjaar. 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement 
Onderwijs en aan het CLB. 
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten 
dat u ons vóór 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 
Wij zullen steeds samenwerken met u en met het CLB. 
U kan steeds ( na afspraak ) bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar 
de meest geschikte aanpak zoeken. 
 
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 te werken met een 
leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan 
individuele zorg. 

  Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie.  
  We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 
  Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. 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 hebt 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 ouder verwachten. 
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 
samen maken opvolgt en naleeft. 
 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in 
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het 
leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden bij hun taalontwikkeling. 
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra 
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of beleid) die de school neemt om de 
taalachterstand van hun kind weg te werken. En dat ze er alles aan doen om hun 
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kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan 
ondermeer door : 

- zelf Nederlandse lessen te volgen ( Taalleergangen – Huis van het Nederlands ) 
- uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen 
- te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van 

zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,… ( bv een Nederlandstalige 
huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

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

- uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, 
academie ( muziek, woord, beeld ) 

- uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er 
samen met hem/haar over te praten 

- elke avond uw kind te laten lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek 
- geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te 

lezen of ze uw kind zelf te laten lezen 
- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw 

kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders 
- uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige 

vriendjes 
- uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten, taalkampen,… 
 

4.3. Wet op de privacy 
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp 
van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de 
leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij 
risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de 
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de 
schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft u het recht te weten 
welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren 
als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 
 
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De 
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We 
gaan er van uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen 
die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht u daar toch 
bezwaar tegen hebben, dan kan u dat op elk moment van het schooljaar schriftelijk 
melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je 
kind meer publiceren. 
 
4.4. Schoolverandering 
Ouders kunnen hun kind op elk moment van school laten veranderen. Indien u een 
schoolverandering overweegt, neemt u contact op met de directie. Gezamenlijk 
overleg leidt steeds tot een vlotte en kindgerichte schoolverandering. 
U brengt het attest of schoolrapport, met het advies van de vorige leerkracht, mee. 
 
Bij een schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

 De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan; 
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 De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft; 

 Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht 
niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, 
de gegevens te hebben ingezien. 
 

    Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag  
    dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te 
    geven. 
 

4.5. Rookverbod 
In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit geldt zowel in de gesloten 
ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school. 
Alle inbreuken worden doorgegeven aan de bevoegde instanties. 
 
 
 
4.6. Orde- en tuchtreglement 

 
4.6.1 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.  
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk; 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de 
school in samenspraak met de directie.  
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met 
ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, 
ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van 
onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel 
genomen worden.  
 

4.6.2 Tuchtmaatregelen 
 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar 
of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke 
of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of 
anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen. 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 
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Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende 
maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld 
aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de 
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat 
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. 
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen 
verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die 
eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de 
volgende procedure gevolgd: 

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een 
tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de 
klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die 
een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden 
schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De 
uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de 
ouders. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan 
de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de 
beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. 

 
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, 
krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 
meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in 
een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk 
voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten 
toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een 
oplossing. 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug 
in te schrijven. 
 
 
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, 
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maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  
kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd 
om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je 
kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten 
van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend 
gemaakt aan de ouders.  

4.6.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. 
De procedure gaat als volgt : 

1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (zie 
bijlage 1 punt 1) 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat 
niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 
De ouders worden binnen 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 
verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  De schoolvakanties schorten de 
termijn van 10 dagen op.  
Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met 
de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onvereenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 
aan te duiden.   
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 
vormvereisten. 
3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 
dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is 
bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 

 
4.7. Geldelijke en niet - geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van 

de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan 
afhangen. 

Het betreft hier inzonderheid het reclame- en sponsorbeleid van de school. Scholen 
die binnen de schoolmuren reclame en sponsoring door derden toelaten, moeten 
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voldoen aan een aantal algemene principes, waarvan de naleving getoetst wordt 
door de commissie ‘ zorgvuldig bestuur’. Deze principes houden in dat reclame en 
sponsoring door derden niet onverenigbaar mogen zijn met de onderwijskundige en 
pedagogische taken van de school en dat zij de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, 
objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen vermeld worden in de 
schoolkrant en tijdens de jaarlijkse schoolfeesten. 
 

4.8. Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 
verplicht onder meer de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal 
elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord 
ondertekent, kiezen wij ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het 
schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
- Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij “Copper 
& Co” onder het nr. C-11/1521.533. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
- Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in 
geen enkele vergoeding voor vrijwilligerswerk. 
- Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt 
bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van 
vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor 
zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die 
hem eerder gewoonlijk dan toevallig overkomt. 
 
 

4.9. Zittenblijven en klassamenstelling 
Zittenblijven: 
Bij de overgang van het ene leerjaar naar het andere is de klassenraad het best 
geplaatst om te oordelen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. De klassenraad 
neemt echter de eindbeslissing. 
Bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs en van lager onderwijs 
naar secundair onderwijs ligt het beslissingsrecht bij de ouders. De ouders moeten 
evenwel het advies van het CLB en de school aanhoren, het is echter niet bindend. 
De beslissing of de leerling een achtste jaar lager onderwijs zal volgen, moet 
gestaafd worden door een gunstig advies van de klassenraad. 
Het is de directie in samenspraak met de klassenraad, die beslist in welke 
leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school 
verandert, terechtkomt. 
 
Klassamenstelling 
Leerlingengroepen worden bij de kleuters jaarlijks heringedeeld. 
De groepen worden  heringedeeld op basis van volgende criteria: 
- leeftijd, instapmoment 
- aantal anderstaligen, taalontwikkeling 
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- aantal jongens/meisjes 
- sociale contacten (vriendschappen,…) in de klas 
- attitude 
- heterogene groepen op basis van het ontwikkelingsniveau op het einde van de 
vorige kleuterklas. 
 
Ook in de lagere school kunnen (indien nodig geacht) de klassen heringedeeld 
worden. Dit op basis van een gewijzigde situatie ( bijvoorbeeld na inschrijvingen 
tijdens de grote vakantie, bij een onevenwicht tussen de groepen, …).  
  
Bij het overgaan van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar worden de klassen 
heringedeeld op basis van volgende criteria: 
- geboortejaar 
- sociale contacten (vriendschappen,…) in de klas 
- attitude 
- aantal anderstaligen, taalontwikkeling 
- aantal jongens/meisjes 
- heterogene groepen op basis van het ontwikkelingsniveau op het einde van de 3e 

kleuterklas 
- evenredige verdeling 
 
De verdeling gebeurt door de leerkrachten van de laatste klas(sen) van uw kind, in 
samenspraak met de directie en de zorgcoördinator. Er worden geen aanvragen 
aanvaard, we proberen er wel voor te zorgen dat alle kinderen zich goed voelen en 
ze maximale kansen krijgen om te groeien en zich te ontplooien. 
Het is de directie die beslist bij welke leerkracht en in welke klas uw kind wordt 
ondergebracht. 
 
 

4.10. Onderwijs aan huis 
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs en kleuters vanaf de leeftijd van 5 jaar 
hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (tot 4 uur per week) , synchroon internet 
onderwijs of een combinatie van 
beide, indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 
 

 de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte 
of ongeval (vakantieperiodes meegerekend), 

 voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze 
kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijke onderwijs aan huis na 9 halve 
schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). 
Telkens het kind opnieuw 9 halve schooldagen afwezig is, heeft het opnieuw 
recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. 
Chronisch zieke leerlingen moeten bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
schooljaar een medisch attest voegen, uitgereikt door een geneesheer-specialist, 
dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs 
mag krijgen. 

 de ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest 
waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en 
dat het toch onderwijs mag volgen, ingediend bij de directeur, 
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 de afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt 
ten hoogste 10 km., 

 De wachttijd van 21 dagen vervalt wanneer het kind, na een periode van onderwijs 
aan huis, binnen de 3 maanden in de ziekte hervalt. 

 
 

4.11. Getuigschrift basisonderwijs 
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al 
dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 
30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent 
het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij 
niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 
 
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen 
beogen 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. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de 
klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel 
heeft bereikt. 
De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria : 
- de evaluaties en schoolrapporten van het lopende schooljaar en de voorbije 
schooljaren 
- de gegevens van het leerlingvolgsysteem 
- de gegevens van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling 
- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal 
lestijden heeft gegeven aan de leerling 
- de leerling dient minstens 50 % te behalen voor elk van de leerdomeinen van het 
6de lj. 
 
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon 
lager onderwijs. 
 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
Leden van de klassenraad: de directie, de beleidsondersteuner, de leerkrachten van 
de zesde klas, de zorgcoördinator, de leerkracht bewegingsopvoeding. 
 
Beroepsprocedure 
Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In 
voorkomend geval verloopt de beroepsprocedure als volgt : 
Let op : wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’ bedoelen we alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
1. De ouders vragen binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de 
dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag 
gemaakt. 
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3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te 
bevestigen of te wijzigen. 
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing. 
5. Binnen de 3 dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur (zie bijlage 1 punt 1). 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 
- het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend 
- het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist 
wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, als mensen die dat 
niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 
grondig zal onderzoeken.  
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. Ze kunnen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon.   De schoolvakanties schorten de termijn tien dagen op. 
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 onvereenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Ze zal de betwiste 
beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel 
het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de 
ouders ter kennis gebracht. 
 
4.12 Klachtenregeling 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van 
ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde 
beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directie. 
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. 
Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van 
de klachtencommissie. 
Het correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene 
contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 
sereniteit. 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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5. Bijlagen 
 
 
 
Op de volgende bladzijden vindt u de informatie/de bijlagen die jaarlijks 
aangepast kunnen worden. 
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Bijlage 1 : Wie is wie ? 
 
1. Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze 
school. 
Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming.  
De directeur, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, informeert en 
adviseert het schoolbestuur. 
Voorzitter : Dhr. Jos Smets 

  Leden: Mevr. Lieve Persyn  
                      Mevr. Anne Louwagie 
        Dhr. Carl Wtterwulghe 
                     Dhr. Noël Peeters                   

             Dhr. Paul Kets       
 
2. Schoolteam 
Algemeen directeur:  Mevr. Claudia De Vinck 
Pedagogisch directeur: Mevr. Tine Janssen 
                                     
Onderwijzend personeel : 

  Leerkrachten kleuterschool: 
     Mevr. Ann Sneiders 
     Mevr. Ellen Cauwenbergh 
     Mevr. Roxanne Henderickx 
     Mevr. Joke De Meyere 
     Mevr. Kristel De Schrijver    
     Mevr. Marleen Van Herrewegen 
     Mevr. Rita Polfliet     
     Mevr. Sandra Pireyn 

Mevr. Anke Pauwels 
Mevr. Rebecca Van der Zypen   
Mevr. Bieke Lemmens                                
Mevr. Patricia Van der Auwera 
   

      Leerkrachten lagere school: 

     Mevr. Katrin Roemans 
     Mevr. Liesbeth Kerkhofs 
     Mevr. Stien Van Cauter 
     Mevr. Elien De Win    
     Mevr. Katrien De Cuyper 
     Mevr. Anja Verslijpen 
     Mevr. Kim Verspecht 
     Mevr. Stéphanie Nackaerts     
     Mevr. Katrijn Vandenbranden  
  Mevr. Reinhilde Van den Brande 

Mevr. Ilse Van Melckebeke  
Mevr. Emily Van Molle 
Mevr. Fendi De Souter   
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Mevr. Dorien Defreyn 
Mevr. Gudrun Galle    
Mevr. Amandine Sohie      
   

     Zorgcoördinatoren : Mevr. Kristel Smeesters 
                                     Mevr. Silke Daelman 
 

      Zorgleerkrachten:   Mevr. Inge Dierick 
                                     Mevr. Ilse De Buyser 
              brede school: Mevr. Kristine Valcke 

 
     Turnleerkracht    kleuters :  Mevr. Berlinde Francois 

                           lagere school : Mevr. Chris Defoor 
 
ICT – coördinator : : Dhr. Geert Moeyersoms 
 
Administratief personeel : Mevr. Tine Catteeuw 
 
Toezicht -onderhouds- en technisch personeel :  
Klusjesman:  Dhr. Walter Ven den Eynde 

 
Keuken:    Mevr.  Deborah  

                                 Mevr. Katleen Bombaerts  
                           Mevr.Peggy Vanderminnen 

 
 
Voor- en naschoolse opvang : 
Mevr. Joëlle Verhoestraete 
Mevr.Katleen Bombaerts 
Mevr. Deborah  
Mevr. Peggy Vanderminnen 
Mevr. Wendy 
 
 
3. Participatie 

Schoolraad 
In uitvoering van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en 
de Vlaamse onderwijsraad. 
Participatie op school veronderstelt dat elke participerende groep een eigen inbreng 
in het opvoedingsgebeuren heeft en dat de andere groepen deze inbreng kennen en 
waarderen.  
De schoolraad is geen orgaan waar ieder opkomt voor zijn eigen belangen, maar 
waar men samen, elk met zijn eigen inbreng, opkomt voor de christelijke opvoeding 
van de leerlingen. 
Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject (zoals omschreven in deze brochure) van 
de school. 
Wat betreft het huishoudelijk reglement van de schoolraad, verwijzen we naar het 
dossier zoals dit werd goedgekeurd door de schoolraad van april 2005. 
 
Zetel: Sint-Amandsplein 31 - 1853 Strombeek-Bever 
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In de schoolraad zijn volgende geledingen (in gelijk aantal) vertegenwoordigd: 
- de lokale gemeenschap: Dhr. Smets J., Dhr. Wtterwulghe C., Dhr. Peeters N. 
- de ouders: Mevr. De Backer;  Mevr. Janssen., Mevr. Dedoncker. 
- het personeel: Mevr. Van den Brande R., Mevr. Valcke K., Mevr. Polfliet  R. 
 
Oudervereniging 

Om een doeltreffende samenwerking gezin-school te 
verwezenlijken in het kader van de gemeenschappelijke 
opvoedingstaak die beide partijen hebben ten overstaan van de 
kinderen, bestaat er ook een oudervereniging.  
Deze is samengesteld uit ouders die rechtstreeks verkozen 
worden uit de ouders die kinderen hebben in onze school. 
De participatie van de ouders in onze school komt tot uiting: 

- op pedagogisch vlak: door voordrachten, regelmatige 
informatie,… 

- op vlak van de uitbouw van de school, door allerlei 
activiteiten die de school moreel en materieel steunen. 

Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders de lijst van de in de 
oudervereniging zetelende ouders. Wie hiertoe wenst toe te treden, kan contact 
opnemen met een van deze ouders. 
 
Lokaal Onderhandelingscomité ( LOC ) 
Het Lokaal Onderhandelingscomité is een inspraakstructuur om de 
arbeidsverhoudingen tussen de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van het 
personeel te regelen. 
Voorzitter :  Dhr. Jos Smets 
Effectieve leden : Mevr. Kristine Valcke, Mevr. Rita Polfliet, Mevr. Reinhilde Van  

den Brande, Dhr. Carl Wtterwulghe, Dhr. Noël Peeters 
 
Werkgroepen 
Elk onderwijzend personeelslid engageert zich in één of meerdere van de 
werkgroepen : feesten, speelplaats, acties, milieu,…  
Vanuit deze werkgroepen groeien activiteiten of projecten. 
 

4. Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( CLB ) 
a. Wat is het CLB? 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en 
begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen: 

 Leren en Studeren 

 Onderwijsloopbaan 

 Preventieve gezondheidszorg 

 Psychisch en sociaal functioneren 
In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, 
psychologisch assistenten en verpleegkundigen. 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 
afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn 
hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling 
zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken: 

 Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie 
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 De dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim 

 Het belang van de leerling staat centraal 

 De begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines werken 
samen 

 De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen 
van leerlingen, ouders en school. 

 
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens  uit. Het 
CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het 
multidisciplinair CLB-dossier.  

 
De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet 
van 
1 december 1998 en is  terug te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be 
in de rubriek Edulex. 

 
b. Hoe kunt u het CLB bereiken? 
Het CLB is bereikbaar op het centrum of op school. 
Alle contactgegevens zijn weer te vinden op de website www.vclb-pieterbreughel.be 
 
Adres 
       Brusselstraat 270 
      1702   Groot-Bijgaarden 

Telefoon: 02 569 61 72           Fax: 02 581 07 30 
Algemeen e-mailadres: dilbeek@vclb-pieterbreughel.be 

      Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak. 
 
Het CLB is open : 

 Elke werkdag van 8.30 tot 12u en van 13u tot 16u en ’s maandags tot 18u. 

 Tijdens de herfst- en krokusvakantie. 
 

Het CLB is gesloten: 

 Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen) en tijdens de paasvakantie. 

 Tijdens de zomervakantie: van 15 juli tot 15 augustus. 
 
Op school kunnen leerlingen en ouders contact nemen met het CLB via de 
schooldirectie, de zorgcoördinator of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn 
regelmatig aanwezig op school. (na te vragen in de school) 
 
c. Wie zijn de CLB-medewerkers van de school? 
Contactpersoon is Koen Blocquiaux  
 Anneleen Duquet, maatschappelijk werkster 
 Frieda Huygens, clb-arts  
 Joke Platteau, verpleegkundige  
 
d. Is CLB-begeleiding verplicht? 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de 
regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig 
uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts verder als de leerling hiermee 

http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.vclb-pieterbreughel.be/
mailto:dilbeek@vclb-pieterbreughel.be
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instemt. In het andere geval of als een leerling jonger is dan 12 jaar wordt de 
begeleiding alleen verder gezet na instemming van de ouders. De leerling en de 
ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid 
bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet 
voldoen.  
Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling verplicht 
zijn: 

- i n geval van spijbelen: leerplichtbegeleiding: samen met de school 
 
- in geval van preventieve maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten 

  In het belang van het kind is het nodig dat u volgende besmettelijke ziekten meldt 
aan de  CLB- arts of aan de schooldirectie: 
  buiktyfus, hepatitis A en B, meningitis, polio , difterie , roodvonk, tuberculose, 
shigellose, salmonellose, kinkhoest, dikoor, mazelen, rode hond, schurft, 
windpokken, impetigo, schimmelinfectie van de huid of  van de behaarde hoofdhuid, 
parelwratten, hoofdluizen en HIV-infectie (Aidsvirus). 
De volledige lijst is ter inzage op onze website  www.vclb-pieterbreughel.be onder de 
rubriek info. 
  De te nemen preventieve maatregelen zullen door het CLB meegedeeld worden. 
     

- i n geval van de medische onderzoeken. 
        voor:1ste kleuterklas en 2de kleuterklas; 
                           1ste leerjaar,  3de leerjaar ,   5de leerjaar 
Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. U wordt hierover 
tijdig geïnformeerd. 
 
De  ouders of de leerling  vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan 
de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht 
consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen 
dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door 
een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts 
buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste 
geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 
 
e. Het multidisciplinair CLB-dossier 
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één 
multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels 
inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.  
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-
dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift 
zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het 
begeleidend CLB bekomen. 
Indien een leerling  van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal 
het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving 
bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De leerling of de  ouders hoeven daar zelf 
niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier 
pas na 1 september overgedragen.  
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Als een leerling dit niet wenst, moeten de leerling  of de ouders binnen een termijn 
van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de 
vorige school begeleidt.  
Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de vorige school of 
op CLB Pieter Breughel.  
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van 
de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) 
worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.  
 
f. Rechten in de jeugdhulpverlening: 
De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen .  
Meer info is terug te vinden op : 
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/ 
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/drp_min12.htm 
 
 

5. Taalleergangen en Huis van het Nederlands 
Indien u anderstalig bent en toch kiest voor ons Nederlandstalig onderwijs, dan 
vragen wij van u een inspanning om Nederlands te leren. 
Wil u uw kinderen helpen met hun huiswerk? 
Wil u met de leerkracht praten ? 
Wil u in het Nederlands studeren ? 
Weet u niet waar en wanneer er Nederlandse lessen zijn ? 
Bel naar het informatiepunt op het gratis nummer 0800/12300 
Dit is een initiatief van het Huis van het Nederlands Vlaams – Brabant. 
Ga ook eens kijken bij de “Taalleergangen”. Zij bevinden zich in gebouw III van onze 
school, op de 2e verdieping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/drp_min12.htm


                                                      Versie 1 september 2017   
 

48 

Bijlage 2 : afwezigheidsbewijs 
Slechts 4 afwezigheden per jaar kunnen gerechtvaardigd worden met een bewijs 
van de ouders. Nadien is STEEDS een doktersattest vereist !  
……………………………………………………………………………………………… 
 
   
ATTEST  

 Mijn zoon / dochter ………………………………………….. klas…….. 
 Was afwezig van ……………………….. tot …………………………… 
 Om volgende reden : 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

    Handtekening ouders : 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  ATTEST  

 Mijn zoon / dochter ………………………………………….. klas…….. 
 Was afwezig van ……………………….. tot …………………………… 
 Om volgende reden : 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

 
    Handtekening ouders : 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ATTEST  
 Mijn zoon / dochter ………………………………………….. klas…….. 
 Was afwezig van ……………………….. tot …………………………… 
 Om volgende reden : 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

    Handtekening ouders : 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
   
ATTEST  

 Mijn zoon / dochter ………………………………………….. klas…….. 
 Was afwezig van ……………………….. tot …………………………… 
 Om volgende reden : 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

    Handtekening ouders : 
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Bijlage 3 : schoolbenodigdheden 
 
Het basispakket voor het eerste leerjaar bestaat uit : 
O 1 schrijfpotlood 
O 1 blauwe balpen 
O 1 vlakgom 
O 1 slijper met doosje * 
O kleurpotloden * 
O 1 schoolagenda 
O 1 meetlat van 15 cm 
O 1 lijmstift 
O 1 schaar * 
 
Het basispakket wordt in het tweede leerjaar verder uitgebreid met : 
O 1 groene balpen 
O 1 rode balpen 
O 1 meetlat van 30 cm 
 
Het basispakket wordt in het derde leerjaar verder uitgebreid met : 
O 1 rollerbal vulpen en vullingen 
O 1 markeerstift 
O 1 inktuitwisser met schrijfstift 
O 1 zwarte balpen 
O 1 geodriehoek * 
 
Het basispakket wordt in het vierde leerjaar verder uitgebreid met : 
O 1 passer* 
O 2 markeerstiften 
 
Het basispakket wordt in het vijfde leerjaar verder uitgebreid met : 
O 1 gradenboog * 
 
Het basispakket in het zesde leerjaar blijft hetzelfde als in het vijfde leerjaar. 
 
Bij dit pakket wordt er van uit gegaan dat de leerlingen deze zaken in de klas 
bijhouden en ook thuis kunnen gebruiken bij het maken van huistaken. 
Deze materialen worden jaarlijks éénmalig aan iedere leerling uitgedeeld. 
Hiermee kan het kind gedurende één of meerdere schooljaren werken. 
Indien één van deze zaken stuk of verloren is, dient de leerling ( de ouders ) dit 
zelf te vervangen. 
Opgepast : niet alle materialen worden (school)jaarlijks gegeven ! 
De materialen met een  *  blijven steeds eigendom van de school. 
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Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld. 
 

Deze materialen blijven eigendom van de school. U hoeft deze NIET te voorzien.
 
 
 

Volgende materialen worden vermeld in de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het 
gewoon onderwijs. 
Deze materialen zijn verplicht aanwezig op 
school. 
De school stelt de materialen in voldoende 
mate ter beschikking. 
Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke 
individuele leerling aanwezig moet zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Materialen uit de volgende categorieën worden 
verondersteld in voldoende mate aanwezig te 
zijn en staan in functie van het nastreven van 
de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de 
eindtermen voor gewoon en buitengewoon 
onderwijs. 
Een school beslist op basis van haar 
pedagogisch project welke materialen zij wenst 
te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spelmateriaal ( OD LO 2.6 ) 
Bewegingsmateriaal ( ET LO 3.7 ) 
Toestellen ( ET LO 1.9 ) 
Klimtoestellen ( ET LO 1.14 ) 
Rollend en/of glijdend materiaal ( ET LO 2.5 ) 
Boeken ( OD NL 3.4 ) 

Kinderliteratuur ( OD MV 3.5 ) 
Kinderromans ( ET NL 3.5 ) 
Zakrekenmachine ( ET WIS 1.26 en 1.27 ) 
Passer ( ET WIS 3.5 ) 
Globe ( ET WO 6.2 ) 
Atlas ( ET WO 6.11 ) 
Kompas ( ET WO 6.3 ) 
Kaarten ( ET WO 6.1 bis ; 6.2 ; 6.4 ; 6.7 ; 6.8 ) 
Informatiebronnen  
( ET WO 7 ; ET LL 2 ; ET NL 3.5 ) 
Infobronnen ( OD NL 3.4 ) 
Tweetalige alfabetische woordenlijst  
( ET FR 2.3 ) 
Muziekinstrumenten ( ET MV 2.2 ) 
 

 
 
 
 
 

Schrijfgerief 
Tekengerief 
Knutselmateriaal 
Constructiemateriaal 
Planningsmateriaal 
Leer- en ontwikkelingsmaterialen 
Handboeken, schriften, werkboeken en  
-blaadjes, fotokopieën, software,… 
Informatie- en communicatietechnologisch 
(ICT) materiaal 
Multimediamateriaal 
Meetmateriaal 
Andere 
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Bijlage 4 : onze leefregels op school 
 

Om het hele schoolgebeuren voor iedereen aangenaam en leefbaar te maken, 
houden wij ons aan enkele afspraken: 
 

1. Aan de ouders vragen wij het volgende: 

 Honden en andere huisdieren worden op de speelplaats en in de 
schoolgebouwen niet toegelaten. 

 Roken is op geen enkele plaats in de school toegelaten. 

 In de school spreekt iedereen uitsluitend het ALGEMEEN NEDERLANDS. 

 Voor opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubels en materiaal wordt 
een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstellingen of 
de nieuwe aankoop.  

 Bij mogelijke problemen nemen wij als ouder het recht niet in eigen handen, 
wij verwittigen de leerkracht of de directie. 

 De speelplaats is er voor onze kinderen. Gelieve hiermee rekening te houden 
en het spel niet te hinderen. 

 We vragen we om elke ochtend, vanaf 8 uur afscheid te nemen van uw 
kinderen buiten aan de schoolpoort (ouders lopen niet op of over de 
speelplaats!) 
Alle kinderen gaan binnen via de zwarte poort.  (ouders gaan NIET mee 
binnen!) 

      ‘s Avonds kunnen de kleuters van de onthaalklas na het belsignaal afgehaald   
      worden bij de juf (tot 15.45 uur). Dit alles om veiligheidsredenen. 

        Enkele afspraken voor het 4de, 5de en 6de leerjaar in “Ons Huis” 

- De kinderen moeten vanaf 8.15 uur liefst rechtstreeks aan hun nieuwe 
gebouw worden afgezet.  Voor wie dit echt niet lukt, zal er om 8.20 uur een 
leerkracht met de rij van de school naar Ons Huis gaan. De kinderen met de 
fiets komen WEL naar de school, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling en 
gaan om 8.20 uur met de rij naar Ons Huis. De lessen beginnen zoals steeds 
om 8.30 uur , de kinderen moeten dus zeker op tijd aanwezig zijn! 

- Onder de middag komen alle kinderen samen met de leerkrachten op school 
eten. De warme maaltijden kunnen dus gewoon doorgaan. 

- De schooluren worden gerespecteerd, de school eindigt om 15.25 uur. Alle 
kinderen worden in de school op de speelplaats afgehaald. 

- Het secretariaat, de directie en de zorg is steeds bereikbaar in de school en 
op het gekende telefoonnummer. Indien er een vraag of probleem is, gaan de 
ouders nooit rechtstreeks naar Ons Huis, maar gaan steeds via het 
secretariaat. 

 Vanaf 15.45 uur worden alle kleuters naar de opvang gebracht. 

 
2. Onze leerlingen van de lagere school houden zich aan de volgende afspraken 

 Na het belsignaal vormen de leerlingen een rij op de aangeduide plaats op de 
speelplaats. In stilte en onder begeleiding gaan ze naar de klas. Neem aan de 
poort afscheid van je ouders. 

 We lopen niet in de gangen en maken er ook geen lawaai. 

 Niemand verlaat de klas of de speelplaats zonder toelating. 

 De leerlingen zijn steeds beleefd en vriendelijk tegenover 
elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de 
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school. Iedereen praat ook keurig en uitsluitend Nederlands. 

 Het schoolmateriaal wordt met respect behandeld. 

 Om het leefmilieu voor iedereen op de school aangenaam te houden, is het 
nodig “milieubewust” te leven. Daarom wordt in de klas, op de sportvelden, op 
de speelplaats, ..... opgeruimd en gesorteerd. 

 Als we naar de eetzaal gaan, doen we dat in stilte. Ook aan tafel zijn we rustig 
en stil en eten we netjes en beleefd. 

 Tijdens de speeltijden eten we gezonde tussendoortjes: dus geen snoep of 
chocolade. Woensdag is FRUITDAG.  

 Kauwgom en chips zijn verboden op school. 
Enkel bij verjaardagen mag de jarige snoep meebrengen want dan is het feest 
in de klas ( het snoep gaat in de boekentas mee naar huis ). 

 Als we naar het toilet willen gaan, vragen we dit steeds aan de juf. 

 We spelen zoals het hoort: we vechten niet, plagen elkaar niet en sluiten 
niemand uit. Met praten kunnen we ook een oplossing vinden. 

 Balspelen zijn toegelaten, maar met een schuimrubberen bal; d.w.z. geen 
plastieken, tennis- of springballen. Als het regent of er liggen plassen, spelen 
we niet met de bal. 

 Basketbal kan er gespeeld worden op de daarvoor voorziene plaats. 

 Als we ‘s middags en ‘s avonds beneden komen, dan is er geen speeltijd. We 
gaan onmiddellijk in de gepaste rij staan. 

 In de rij naar huis toe spelen we niet en zijn we rustig.  

 We gaan met onze ouders mee, ofwel met de rij, maar we gaan er nooit alleen 
vandoor. 

 Om 15.30 uur zijn alle klaslokalen gesloten en bijgevolg niet meer 
toegankelijk. Neem van in het begin een goede gewoonte aan en kijk telkens 
goed na of alles in je boekentas zit. 

 De leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen deze op eigen 
verantwoordelijkheid in de fietsenrekken plaatsen. 

 Onze fietsen doen we op slot. Op de speelplaats wordt er niet gefietst. 

 
3. Onze allerkleinsten kunnen zich aan de volgende regels houden met behulp van 
tekeningen: 

 Als de bel gaat, gaan we in onze rij staan, we nemen aan de poort afscheid 
van onze ouders. 

 Als mijn mama of papa mij komt halen, verwittig ik eerst de juf alvorens er 
naartoe te lopen. 

 Als we met de fiets komen, zetten we die in de fietsenstallingen, maar we 
fietsen niet op de speelplaats. 

 Als we naar het toilet willen gaan, vragen we dat aan de juf. 

 Geen papier en dergelijke op de grond maar in de juiste vuilnisbak. 

 Wij spelen flink met elkaar: niet vechten, beleefd zijn, geen ruzie maken, we 
elkaar helpen als iemand valt... 

 We lopen niet in de gangen en maken er ook geen lawaai. 

 Als het regent lopen we niet in de plassen en spelen we ook niet met de  
        schuimrubberen ballen. 

 Tijdens de speeltijden eten we enkel een gezond tussendoortje: dus geen 
snoep of chocolade. Woensdag is FRUITDAG.  
Enkel bij verjaardagen mag de jarige snoep meebrengen want dan is het feest 
in de klas (het snoep gaat in de boekentas mee naar huis ). 
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4. Pesten op school 
Alle personeelsleden hechten extra aandacht aan pestgedrag op school. Dit betekent 
dat er altijd op de pestsituatie wordt gereageerd. De pester en gepeste worden 
tijdelijk van dichtbij gevolgd. Als er herhaling wordt vastgesteld, wordt dit op de 
personeelsvergadering besproken zodat alle leerkrachten hier de nodige aandacht 
aan kunnen besteden. 
Ons pestactieplan kan u nalezen op onze website www.sint-jozefsschool.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sint-jozefsschool.be/
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Bijlage 5 : aanvraag pasje voor de rij 

 

 

 

Gelieve met een kringetje aan te duiden wanneer uw kind, welke rij moet nemen. 
 

 

 

 

                    

  Naam  ……………………… Klas …….     

  Adres ( waar uw kind naartoe gaat )        

   ………………………………………………..     

          

            
 

 
 

   ma di wo do vrij   

          

    rij 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u   

    apotheek 15.25u 15.25u   15.25u 15.25u   

          

    rij 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u   

    bank 15.25u 15.25u   15.25u 15.25u   

          

    rij 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u 12.05u   

    kerk 15.25u 15.25u   15.25u 15.25u   

          

          

            

   handtekening directie handtekening ouders   

            

    …………   …………    
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Bijlage 6: instapdata kleuters 

 
 

Instapmomenten voor het schooljaar 2017-2018: 

 

Kinderen geboren tem 

 

komen na….. dus vanaf… 

01/03/15 

 

Zomervakantie 01/09/17 

06/05/15 

 

Herfstvakantie 06/11/17 

08/07/15 

 

Kerstvakantie 08/01/18 

01/08/15 

 

Instap 1 februari 01/02/18 

19/08/15 

 

Krokusvakantie 19/02/18 

16/10/15 

 

Paasvakantie 16/04/18 

14/11/15 

 

Hemelvaart 14/05/18 
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Bijlage 7: vakanties en vrije dagen 2017-2018 
          

Vrijdag 29 september 2017 

           Lokale verlofdag 

  

Woensdag  11 oktober 2017 

 Pedagogische studiedag 

 

Maandag 30 oktober  t.e.m. zondag 5 november 2017 

 Herfstvakantie 

 

Maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018 

 Kerstvakantie   

…………………………………………………………………… 

Maandag 12 februari  t.e.m. zondag 18 februari 2018 

 Krokusvakantie 

 

Woensdag 14 maart 2018 

 Pedagogische studiedag 

 

Maandag 2 april 2018  t.e.m. zondag 15 april 2018 

 Paasvakantie 

…………………………………………………………………… 

Maandag 30 april en dinsdag 1 mei 2018 

 Lokale verlofdag en Feest van de Arbeid 

 

Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 

 Hemelvaart en brugdag 

 

Maandag 21 mei 2018 

 Pinkstermaandag 

 

Woensdag  30 mei 2018 

 Pedagogische studiedag 

 

Het schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni 2018. 
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Bijlage 8 : Bijdrageregeling 
 
Vrij te kiezen : 
 
Drank en maaltijden 
Melk                                                0,50 euro 
Warme maaltijd kleuters       3,55 euro 
Warme maaltijd lagere school      4,10 euro 
Soep          0,50 euro 
Eetzaal per trimester ( gebruik eetzaal )                6 euro 
Nieuwjaarsbrieven        1 euro/stuk 
 
 
 
Toezicht (*) 
 
- ‘s morgens: ( vanaf 7 uur) 
 € 0,85 voor het eerste aanwezige kind van het gezin 
 € 0,64 vanaf het tweede aanwezige kind uit hetzelfde gezin (in onze school  
ingeschreven)  
 
- ‘s avonds: (vanaf 16uur): 
€ 1,40 voor het eerste aanwezige kind van het gezin 
€ 1,05 vanaf het tweede aanwezige kind uit hetzelfde gezin (in onze school 
ingeschreven) 
 
- woensdagnamiddag: 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur: 
€ 2,10 voor het eerste aanwezige kind van het gezin  
€ 1,57 vanaf het tweede aanwezige kind uit hetzelfde gezin (in onze school 
ingeschreven) 
van 16.00 uur tot 18.00 uur:  
€ 1,80 voor het eerste aanwezige kind van het gezin  
€ 1,35 vanaf het tweede aanwezige kind uit hetzelfde gezin (in onze school 
ingeschreven) 
 
- pedagogische studiedagen: 
van  8.00 uur. tot 13.00 uur: 
€   5  voor het eerste aanwezige kind van het gezin 
€   3,75  vanaf het tweede aanwezige kind uit hetzelfde gezin (in onze school 
ingeschreven). 
van 13.00 uur tot 18.00 uur: geldt hetzelfde tarief 
 
Deze ouderbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor een fiscaal attest van de 
school. 
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Vaste kosten 
- turn T-shirt  (verplicht) (niet voor kleuters)    7,50 euro 
 
- herinneringskosten, onbetaalde facturen    5 euro 
 vanaf 2e herinnering, per bijkomende herinnering 
 
- duplicaat getuigschrift ( 6e leerjaar )      5 euro 
 
- onkosten bij schade of verlies van schoolmateriaal:    in afspraak met de directie 
 
 
Hieronder kan je de bedragen vinden van het scherpe maximumfactuur voor het 
schooljaar 2017-2018: 
 
Kleuters                45 euro 
 
Lagere school      85 euro   

Activiteiten gebonden aan het leerjaar zoals sport, cultuur, uitstappen ( 1 dag ), knutselen,…  
zullen niet meer dan het toegelaten bedrag bedragen. 
 
 
De minder scherpe maximumfactuur. 

 
Dit omvat activiteiten buitenshuis. Het gaat om de meerdaagse uitstappen voor één of meerdere 
klassen tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, bosklas, …).  
De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind uit de 
lagere school 425 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.  
 
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er geen bos- zeeklassen gepland. 

 
Voor schooljaar 2018 – 2019 
1e en 2de leerjaar: Koksijde 
3e en 4e leerjaar : Herentals 
5e en 6e leerjaar : Durbuy 
 
De betalingen gebeuren in twee keer via de facturatie. 
Een deel van dit bedrag kan door de ouders via hun werk of mutualiteit gerecupereerd worden. 
 
Let op ! 
Indien uw kind niet deelneemt aan een betalende activiteit, kunnen de onkosten slechts 
kwijtgescholden of terugbetaald worden : 
- mits een doktersattest 
In dat geval wordt enkel de inkom of het verblijf in mindering gebracht (indien de school 
 die ook niet moet betalen), de bus wordt nooit terugbetaald. 
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