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Beste ouder, 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vindt u het pedagogisch 

project. In het derde deel vindt u het eigenlijke reglement dat bestaat uit de 

engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 

leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager 

onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, 

welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 

revalidatie en privacy. 

 

De wijziging tegenover vorig schooljaar zijn geel ingekleurd. 

 

De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 

nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement 

worden opnieuw ter akkoord aan u voorgelegd.  

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij rekenen op een goede samenwerking! 

 

 

 

Het schoolteam van De Kinderplaneet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

DEEL 1 : INFORMATIE 

 

1. CONTACT MET DE SCHOOL 

 

 Schoolstructuur   

 

 

 

  

Adres: Basisschool “De Kinderplaneet”  

           Jan Hammeneckerstraat 99 

           2880 Mariekerke 

Telefoon: 052/34.03.75 (secretariaat) 

                0472/29.26.81 (gsm directie) 

Email: wim.piqueur@kinderplaneet.eu 

website : www.kinderplaneet.eu  

  

Scholengemeenschap 

 

Vrije Basisscholen Groot-Bornem “De Kubus Bornem”          

Voor meer info : www.kubusbornem.be 

coördinerend directeur : Wim Piqueur 

 

 

 

 

 

De Appelboom Branst Basisschool * 

Pastoor Peetersstraat 10 -  Bornem-Branst 

tel. en fax : 03/889.39.16  GSM 0477/29.94.37 

Email : directie@schoolbranst.be 

website : www.schoolbranst.be 

Directie : Kris Van Bercklaer 

 

  Huveneers Basisschool* Hingene-Wintam 

V. Kegelsstraat 1 -  Bornem – Wintam 

Van Haelenstraat 28 -  Bornem – Hingene 

tel : 03/889.08.62 – fax : 03/889.97.17  

GSM 0476/42.83.72 

Email : directie@huveneersschool.be   

website : www.huveneersschool.be 

Directie : Maurits Van den Bossche (Huveneers 

Hingene) 

                Dirk De Ost (Huveneers Wintam) 

 

  De Kinderplaneet Mariekerke Basisschool* 

Jan Hammeneckerstraat 99 – Bornem – Mariekerke 

tel : 052/34.03.75 

GSM : 0472/29.26.81 

Email : wim.piqueur@kinderplaneet.eu 

website : www.kinderplaneet.eu  

Directie : Wim Piqueur 

 

 

 

Sint-Bernardusschool Bornem Basisschool* 

Sint-Amandsesteenweg 256 – Bornem 

tel : 03/889.13.18 - fax : 03/889.32.05  

GSM 0472/29.26.81 

Email : wim.piqueur@bernardusschool.be   

website : www.bernardusschool.be 

Directie: Wim Piqueur 

mailto:wim.piqueur@kinderplaneet.eu
http://www.kinderplaneet.eu/
http://www.kubusbornem.be/
mailto:directie@schoolbranst.be
http://www.schoolbranst.webb.be/
mailto:directie@huveneersschool.org
http://www.huveneersschool.org/
mailto:wim.piqueur@kinderplaneet.eu
https://www.bernardusschool.be/
mailto:wim.piqueur@bernardusschool.be
http://www.bernardusschool.be/
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  OLVP Lagere School Bornem Lager onderwijs 

Rijkenhoek 2 – Bornem 

tel : 03/889.44.74 - fax : 03/899.02.90 

GSM 0478/37.70.23 

Email : directie@olvpls.be 

website : www.olvpls.be 

Directie :  Dirk Boeykens  

 

  OLVP Kleuterschool Bornem Kleuteronderwijs 

Driesstraat 12 - Houtenmolenstraat 31 – Bornem 

tel : 03/889.44.26 - 03/889.13.44 

fax : 03/889.44.26 - GSM 0476/89.91.10 

Email : directie@olvpkleuterschoolbornem.be 

website : www.olvpkleuterschoolbornem.be 

Directie : Bob Massart  

 

* Een basisschool organiseert kleuteronderwijs en lager 

onderwijs. 

 

  Schoolbestuur  

 

 

 

 

 

 

Directie 

 

 

 

 

Schoolraad De 

Kinderplaneet 

 

 

 

 

Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem 

Driesstraat 10 

2880 Bornem 

 

Voorzitter : Jan Van Acoleyen 

Email : jan.van.acoleyen@ksgrootbornem.be 

 

Naam: Wim Piqueur 

Telefoon: 052/34.03.75 (secretariaat) 

Gsm: 0472/29.26.81 

Email: wim.piqueur@kinderplaneet.eu  

 

Vertegenwoordiger schoolbestuur : Danny Wilms 

Vertegenwoordigers van de ouders: Bart Rottiers, … 

Vertegenwoordigers van de leerkrachten: Ellen Pauwels en Lina 

Parisi 

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Pieter Nijs 

 

Voorzitter : Bart Rottiers 

Oudenhof 45 – 2880 Mariekerke 

Telefoon : 0475/47.20.95 

Penningmeester : Kelly Van Herp 

Jan Hammeneckerstraat 89  – 2880 Mariekerke 

Secretaris : Tim Leemans 

Jan Hammeneckerstraat 86 - 2880 Mariekerke 

Email: ouderraad@kinderplaneet.eu    

     

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

mailto:olvpbornem.lager.directie@yucom.be
http://www.olvpls.be/
mailto:directie@olvpkleuterschoolbornem.be
http://www.olvpkleuterschoolbornem.be/
mailto:jan.van.acoleyen@ksgrootbornem.be
mailto:wim.piqueur@kinderplaneet.eu
mailto:ouderraad@kinderplaneet.eu
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Secretariaat  

 

 

 

Leerkrachten 

Naam: Marijke Spiessens              preventieadviseur 

Telefoon: 052/34.03.75                vertrouwenspersoon 

Email: secretariaat@kinderplaneet.eu  

 

Kerremans Elke                    1ste kleuterklas 

Email: elke.kerremans@kinderplaneet.eu  
 

Segers Ann          2de kleuterklas  

Email: ann.segers@kinderplaneet.eu 
 

 

Stange Yaëlle                     3de kleuterklas               

Email: yaelle.stange@kinderplaneet.eu  

 

Pauwels Ellen                                1ste leerjaar 

Email: ellen.pauwels@kinderplaneet.eu  

 

Caroline Geenens                            2de leerjaar                         

Email : caroline.geenens@kinderplaneet.eu 

 

Mampaey Carine                    3de leerjaar 

Email: carine.mampaey@kinderplaneet.eu  

 

Sergooris Freya                              4de leerjaar 

Email: freya.sergooris@kinderplaneet.eu   
 

Kenens Manus                     5de leerjaar 

Email: manus.kenens@kinderplaneet.eu  
 

De Buyser Sylvia         6de leerjaar   

Email: sylvia.de.buyser@kinderplaneet.eu  

                                   

  Saskia Leniere                                turnleerkracht                   

  Email: saskia.leniere@kinderplaneet.eu 

  

 Dorien Bellon                                   zorgcoördinator 

 Email: dorien.bellon@kinderplaneet.eu 

  

  Parisi Lina                                          zorgjuf K.S.                                      

  Email: lina.parisi@kinderplaneet.eu  

 

2 .  ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

 

Schooluren 

 

 

 

 

 

 

 

Voormiddag : van 08u40 tot 11u50  

(de poort wordt geopend om 8u15) 

Namiddag : van 13u15 tot 15u35  

(de poort wordt geopend om 12u45) 

Opgelet !  Woensdagmiddag eindigen de lessen om 12u15. 

.De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om 

zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

Geregeld merken wij dat leerlingen vroeger dan 8u15 of 12u45 

mailto:secretariaat@kinderplaneet.eu
mailto:elke.kerremans@kinderplaneet.eu
mailto:ann.segers@kinderplaneet.eu
mailto:yaelle.stange@kinderplaneet.eu
mailto:ellen.pauwels@kinderplaneet.eu
mailto:caroline.geenens@kinderplaneet.eu
mailto:carine.mampaey@kinderplaneet.eu
mailto:freya.sergooris@kinderplaneet.eu
mailto:manus.kenens@kinderplaneet.eu
mailto:sylvia.de.buyser@kinderplaneet.eu
mailto:saskia.leniere@kinderplaneet.eu
mailto:dorien.bellon@kinderplaneet.eu
mailto:lina.parisi@kinderplaneet.eu
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Te laat komen 

 

 

 

 

op school zijn. Zij wachten dan aan de schoolpoort. Dit kan 

gevaarlijke situaties opleveren, aangezien er op dat moment 

geen toezicht is.  

Dit is onder verantwoordelijkheid van de ouders. 

Mogen wij u dan ook uitdrukkelijk vragen dat uw kind niet 

vóór 8u15 en/of 12u45 op school toekomt!   

                           

Te laat komen kan niet! Te laat komen stoort het 

klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op 

school toekomt. Leerlingen die (minimum 10 minuten) te laat 

zijn, melden zich vooraf bij de directie/secretariaat. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde 

afwezigheid! 

 

 
 

 

Voor- en naschoolse 

opvang 

 

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig ingericht en 

georganiseerd door het OCMW-bestuur van Bornem. Voor 

verdere inlichtingen kan u contact opnemen met: 

’t Pagadderke – Sint-Amandsesteenweg 41 – 2880 Bornem 

Telefoon : 03/890.69.47 

Fax : 03/890.69.31 

E-mail : pagadderke@bornem.be 

 

 

Middagpauze 

 

De kinderen kunnen op school hun lunch gebruiken. 

Boterhammen worden niet verpakt in aluminiumfolie. Een 

brooddoos is verplicht. 

 

Voor het middagtoezicht betaalt u € 1. 

Alle kinderen krijgen tijdens de middag 1 gratis drankje. Zij 

kunnen vrij kiezen uit water of melk. 

 

Ouders die erop staan dat hun kinderen alles opeten, dienen de 

school hiervan te verwittigen. Boterhammen die overblijven, 

worden terug in de brooddoos meegegeven naar huis. 

 

Voor de ouders van kleuters : vermeld in het dagboek van uw 

kind steeds of uw kind bij uitzondering al dan niet blijft eten.  

Bv. Als uw kind dagelijks blijft eten, hoeft u dit niet steeds in 

het dagboek te noteren. Enkel wanneer uw kleuter toch eens 

niet blijft eten, noteert u dit in het dagboek. 

 

Voor de ouders van de lagere school : noteer in de agenda van 

uw kind een “R” (van refter) telkens wanneer uw kind op school 

blijft eten. 

 
 

 

Vakanties 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 tem zondag                  

3 november 2019 

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tem zondag            

5 januari 2020 

Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tem zondag  

1 maart 2020 

mailto:pagadderke@bornem.be
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Vrije dagen 

(geen school) 

 

 

Pedagogische 

studiedagen 

(geen school) 

 

Paasvakantie: maandag 6 april 2020 tem zondag 19 april 2020 

Zomervakantie: woensdag 1 juli 2020 tem maandag 31 augustus 

2020 

 

- woensdag 9 oktober 2019 (jaarmarkt Bornem) 

- vrijdag 3 februari 2020 

- woensdag 20 mei 2020 (woensdag voor Hemelvaart) 

 

- vrijdag 15 november 2019 

- maandag 20 januari 2020 

- woensdag 18 maart 2020 

 

 

Huiswerk en agenda 

 

In het kader van “leren leren” is het heel belangrijk dat ouders 

hun kinderen dagelijks opvolgen. Vandaar dat wij aan de ouders 

vragen om dagelijks de agenda van hun kind te lezen en te 

paraferen. Laat uw kind zijn/haar huistaak zoveel mogelijk 

individueel maken. Indien u het nodig acht uw kind te moeten 

begeleiden, gelieve dan de leerkracht op de hoogte te brengen 

op welke manier u hulp heeft moeten bieden. Alleen op deze 

manier is het mogelijk een huistaak te evalueren. 

 

Rapport 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bijkomende 

evaluaties 

 

Op regelmatige basis ontvangt u een rapport over de 

vorderingen van uw kind. In dit rapport vindt u meer informatie 

over de schoolresultaten en de (werk)houding van uw kind. In 

oktober en april is er een verplicht oudercontact voorzien. Op 

aanvraag van de klasleerkracht/zorgcoördinator en/of de 

ouders kunnen bijkomende gesprekken doorgaan.  

Om ongezonde concurrentie te vermijden, wordt er geen 

mediaan of klasgemiddelde op het rapport vermeld. De ouders 

kunnen deze informatie echter bij de klastitularis bekomen. 

Kleuteronderwijs 

Alle kleuters worden op de voet gevolgd door het 

kindvolgsysteem. Hierbij analyseert men het welbevinden, de 

betrokkenheid, de fijne en grove motoriek, taalvaardigheid, 

wiskundige begrippen en andere vaardigheden.                       

Lager onderwijs 

In de lagere school werkt men ook met een leerlingvolgsysteem. 

Zoals het woord zegt, gaat het hier om het continu volgen van 

alle leerlingen gedurende een langere onderwijsperiode en om 

het voortdurend signaleren van leerlingen die speciale 

onderwijsaandacht verdienen. De nodige aandacht gaat ook naar 

het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind. 

 

Wiskunde 

Iedere leerling wordt beoordeeld op zijn kennis- en 

vaardigheidsniveau van wiskunde. 

Technisch lezen 

Men werkt met AVI-niveaus. Deze leestoets is bedoeld om het 

beoordelen en volgen van de technische leesvaardigheid. Zowel 
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de snelheid, als de juistheid van het lezen bepalen het AVI-

leesniveau. 

 

Technisch schrijven (spelling) 

Hierbij wordt de spellingsvaardigheid van de leerling 

beoordeeld. 

Al deze toetsen gebeuren 2x per jaar: in het midden en op het 

einde van het schooljaar. Deze toetsen worden niet vermeld op 

het rapport, maar bij een resultaat dat onvoldoende is zal de 

klastitularis dit met de ouders en/of het kind bespreken. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lichamelijke 

opvoeding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, maken integraal 

deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. 

 

Bewegingsopvoeding in de kleuterschool : 

Alle kleuters dragen sportieve kledij en sportschoenen. 

 

Lichamelijke opvoeding in de lagere school : 

Elke week hebben de kinderen lichamelijke opvoeding. Voor 

deze lessen vragen we de ouders te zorgen voor een sportieve 

uitrusting: Sportschoenen, een sportbroek en een T-shirt van 

onze school. 

Prijs voor een T-shirt : € 10,- 

 

Zwemmen (vanaf de 3de kleuterklas) 

Onze kinderen gaan op vrijdag zwemmen in het zwembad van 

Bornem :  

- 3de kleuterklas : om de 2 weken 

- 1ste graad : wekelijks 

- 2de en 3de graad : gedurende 1 semester om de 2 weken. 

 

Omwille van de hygiëne en veiligheid is het dragen van een 

gekleurde (groene, blauwe of rode) badmuts verplicht. Deze 

badmuts kan op school aangekocht worden (€ 1,50). 

groen : goede zwemmer (100m) 

blauw : beginnende zwemmer (50m) 

rood : kan nog niet zwemmen 

Omwille van veiligheidsredenen beslissen de leerkrachten 

samen tot welke niveaugroep de leerling behoort en welke kleur 

van badmuts daarbij past.  

 

 

 

Met ingang van de kosteloosheid van het basisonderwijs werden 

er vanaf het schooljaar 2008-2009 geen kosten meer 

aangerekend  voor het vervoer naar en van het zwembad. 

 

Op geregelde tijdstippen nemen wij deel aan buitenschoolse 

sportactiviteiten. Wij houden U, via onze infoblaadjes, op de 



 9 

hoogte van deze activiteiten en vragen steeds het T-shirt van 

de school aan te doen. 

3. SAMENWERKING 

 

 

Oudercontacten en  

onthaalavonden 

 

 

 

 

Contacten 

 

U bent onze partner in de opvoeding van uw kind. Een 

goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds 

bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U 

kan een afspraak maken met de directeur of met de 

klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. 

Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds 

terecht. (Zie ook engagementverklaring punt 19.) 

Wanneer u als ouders, een deel van de opvoeding van 

uw kind aan de school toevertrouwt, is het logisch en 

waardevol dat u zijn of haar vorderingen volgt en 

regelmatig contact houdt met de leerkrachten die uw 

kind begeleiden. 

 

Brieven of uitnodigingen vanwege de school of de 

ouderraad in verband met geplande activiteiten, 

leeruitstappen, regelingen, e.d. worden in principe per 

mail verstuurd. Ofwel worden ze met het oudste kind 

van hetzelfde gezin meegegeven. 

Onze infoblaadjes beschouwen wij als de band tussen 

school en gezin. Zij bieden een overzicht van het 

bruisende schoolleven. U kan de infoblaadjes ook per 

elektronische post ontvangen (op aanvraag). 

Ouders, check regelmatig je mailbox en controleer 

ook de boekentas van je kind, zodat de 

meegegeven nota's en brieven niet verloren gaan. 

 

In de kleuterschool ontvangt u wekelijks een mailtje 

waarop onder andere vermeld wordt rond welk thema 

er in de klas gewerkt wordt, welke liedjes of versjes 

er aangeleerd werden, … 

 

Georganiseerde oudercontacten 

 

In het begin van het schooljaar verwachten wij alle 

ouders op een gezamenlijke ouderavond: elke 

klastitularis ontvangt alle ouders samen en geeft de 

nodige informatie over de werking in de klas en de 

verwachtingen naar de kleuters/leerlingen toe. De 

directie geeft de nodige informatie over de algemene 

werking van de school. 
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Enkele keren per jaar krijgt elke ouder de kans tot een 

individueel gesprek met de klastitularis. 

 

Midden juni is er een snuffelmomentje voor de 

instappertjes in de eerste kleuterklas. 

Eind augustus wordt er een opendeurdag (avond) voor 

de kleuters georganiseerd. Hier is het de bedoeling 

dat de kleuters kennismaken met het klasje voor het 

volgend schooljaar. Belangrijk is ook dat de kleuters 

van de 3de kleuterklas al kennismaken met het klasje 

van het 1ste leerjaar.  

 

Niet-georganiseerde oudercontacten 
 

Indien ouders er behoefte aan hebben, kunnen zij 

steeds terecht bij de klastitularis of directie. Gelieve 

wel de leerkracht niet te storen tijdens de lessen. Het 

ideale is steeds telefonisch een afspraak met de 

leerkracht te maken. Dit kan rechtstreeks of via de 

directie. 

 

Alle ouders zijn uiteraard ook steeds welkom voor en 

na schooltijd voor een informeel gesprek. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum 

Leerlingbegeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk 

 

 

Naam: CLB Het Kompas 

Adres: K. Cardijnstraat 33 - 2840 Rumst (Terhagen) 

Telefoon: 03/886.76.04 

Begeleider CLB: Kathleen De Clercq 

Arts CLB: Dr. Kathleen Hansen 

Contactgegevens verpleger CLB: Benedikt Verdickt 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de 

infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische 

onderzoeken en bij problematische afwezigheden van 

het kind (zie ook engagementsverklaring tussen 

school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school 

signaleren en de school op de hoogte brengen van 

bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt 

het CLB versterking aan de school bij problemen van 

individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook 

daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 

rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt 

gratis en discreet. 

 

Onze school is aangesloten bij het 

ondersteuningsnetwerk Noord Brabant. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en 

specifieke vragen over de ondersteuning van je kind 
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kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

onw.noordbrabant@gmail.com 

0487/30.56.65 – 0487/30.57.73 

 

  

Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 

 

 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

 

 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02/507.06.01 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02/553.93.83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be  

 

Vlaamse 0verheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v. Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02/553.65.56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:onw.noordbrabant@gmail.com
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL 2 : PEDAGOGISCH PROJECT 

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

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke 

of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte 

partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een 

katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de 

school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders 

verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de 

opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan 

dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven 

aan het project van de katholieke dialoogschool. 
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OPVOEDINGSPROJECT 
 

 

Onze school wil iedereen uitnodigen om samen de wereld te ontdekken, om samen lief en leed te 

delen en wil iedereen de kans geven om zichzelf te ontplooien. Wij willen dat iedereen bij ons 

thuis kan komen. Onze school wil werk maken van een klimaat dat personeel en kinderen als 

aangenaam ervaren. 

Bv. Rekening houden met de verschillende talenten van de kinderen en van de personeelsleden. 

Aandacht voor de interesses en gevoelens van de kinderen. Tijdens MDO’s (multidisciplinair 

overleg) wordt niet alleen besproken wat niet goed gaat, maar gaat ook aandacht naar wat wel 

goed lukt en wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de gevoelens van het kind. 
 

 
Onze  school wil de kinderen en het personeel een stimulerende, veilige en uitdagende klas- en 

schoolomgeving bieden , waarbij  ze in een aangename sfeer tot leren kunnen komen. De 

expertise van het leerkrachtenteam, het aanbod van geschikte materialen en aangepaste 

werkvormen zorgen ervoor dat elk kind op zijn niveau en volgens zijn talenten kan ontwikkelen. 

Bv. Binnenklasdifferentiatie. Het uitdagen van de kinderen door gebruik te maken van 

coöperatieve werkvormen. 
 

 

Elk kind in onze school heeft recht op regels, waarden en normen. Dit is een basisvoorwaarde om 

zich in vrijheid te kunnen ontplooien tot een waardevol individu. 

bv. Klas- en schoolregels  worden opgesteld in samenspraak met de kinderen. Afspraken moeten 

door iedereen nageleefd worden (zowel door leerlingen, als door personeelsleden). Er moet 

consequent opgetreden worden. 
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Op onze school kan ieder kind zich op zijn eigen tempo( zowel op cognitief, motorisch en 

emotioneel vlak) ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met ieders talenten. Om elk kind 

betrokken te houden en ervoor te zorgen dat het zich goed voelt, houden we ook rekening met de 

thuissituatie en de achtergrond van elk kind. 

Bv. Oog hebben voor welbevinden en betrokkenheid van het kind tijdens een MDO-bespreking. 

Informele en formele contacten met ouders. 

 

Onze school start steeds vanuit het “IK”-zijn. ELK individu is belangrijk. Ieder personeelslid, 

ieder kind doet ertoe.  Ieder individu vormt een belangrijke schakel in het schoolgeheel.  Het is 

belangrijk voor onze school dat iedereen zichzelf mag/kan zijn. Dit is de vertrekbasis om 

kinderen te helpen groeien naar zowel zelfstandigheid als naar solidariteit. 

Bv. Door de grootte van onze school kent iedereen iedereen (onze leerkrachten lagere school 

doen bv. ook toezicht bij de kleuters). Leerkrachten tonen respect voor ieder kind en de 

kinderen respecteren elke leerkracht. Ouders tonen respect voor elke leerkracht en omgekeerd. 
 

 

Onze BASISschool wil de kinderen goed voorbereiden op de nabije en verre toekomst, door hen 

een brede basisvorming aan te bieden.  

In een steeds veeleisender wereld is het noodzakelijk dat kinderen de daartoe vereiste 

ingesteldheid bij een team van volwassenen kunnen ervaren. Het aanvaarden van ieders 

mogelijkheden en beperktheden is de vertrekbasis om kinderen te helpen groeien naar zowel 

zelfstandigheid als naar solidariteit. 

Bv. De kinderen bewust maken van hun talenten en tekorten en zo op termijn hun optimale 

schoolkeuze stimuleren. De buitenwereld in de school uitnodigen door bv. samen te werken met 

de lokale geloofsgemeenschap, ziekenzorg, Okra, …  
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Ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden bereikt vanuit de verwerking in het ontwikkelingsplan 

en de leerplannen van het VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs). 
 

 

Onze school wilt dat iedereen zich goed en veilig voelt bij elkaar. Dit klimaat kan alleen tot stand 

komen vanuit een zich toevertrouwen aan mekaar. Een fundamenteel vertrouwen in mekaar, in het 

leven, in de toekomst is trouwens het uitgangspunt van iedere christelijke inspiratie. Dit klimaat 

van vertrouwen zorgt er voor dat elk individu zich rustiger, zekerder van zichzelf en meer 

geborgen gaat voelen en dat de persoonsontwikkeling ook bevorderd wordt (zich kwetsbaar 

durven opstellen). 

bv. Ouders, leerlingen en leerkrachten  mogen/durven vragen stellen.  Zaken bespreekbaar maken 

in de scholengemeenschap (raad vragen – uitwisselen van ervaringen). 
 

 
 

Een goede en vlotte communicatie, zowel intern als extern, is superbelangrijk. Binnen dit klimaat 

worden belangrijke beslissingen na grondig overleg genomen. 

Bv. De mening van ouders vragen (ouderraad – ouderbesprekingen). Tijdens een 

personeelsvergadering samen een oplossing zoeken waarbij ieder teamlid zich kan vinden. Op 

regelmatige basis gesprekjes voeren met een kind (met een groepje kinderen) om bepaalde 

problemen bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te zoeken. 

 

Als katholieke school willen wij kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een 

eigen identiteit. Dit betekent aandacht wekken voor vragen en gebeurtenissen in hun leven en in 

de wereld. Zo worden ze gevoelig gemaakt voor de levensbeschouwelijke aspecten van de 

werkelijkheid; 
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Bv. Regelmatig inspelen op de actualiteit. Openstaan voor andere godsdiensten en de kinderen 

laten vertellen vanuit hun eigen ervaringen. 

 

Onze school is ingebed in een gemeente, een parochie, een buurt. Participatie aan wat er in die 

gemeenschap gebeurt is geen ijdel woord. Zoals wij meeleven met ieder personeelslid en kind 

afzonderlijk, leven wij ook mee met de vreugde en het leed in de gehele gemeenschap. Het is 

door dit meeleven dat ook de solidariteit in denken en handelen met de grote wereld kan 

ontwikkeld worden. 

Bv. Jaarlijks kerstfeest van het eerste leerjaar  met ziekenzorg. Het project rond W.O. I van 

het 5de leerjaar met “Okra”. 
 

     

Om het bovenstaande te kunnen realiseren bij ieder kind en bij elk personeelslid is een goede 

samenwerking met alle andere planeten een belangrijke voorwaarde. Het is de wisselwerking met 

de verschillende planeten die ons dynamisch houdt door ons uit te dagen om ons pedagogisch 

project dagelijks te proberen waar te maken en het tegelijk regelmatig in vraag te durven 

stellen. 
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DEEL 3 : HET REGLEMENT 
 

1. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

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

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

verwachten we wel uw volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring 

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

afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. 

 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 

Oudercontacten. 

 

Als ouder bent u samen met onze school partner in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u 

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar 

een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leraar van uw kind en met 

de manier van werken. Wij vragen u uitdrukkelijk om op deze ouderavond aanwezig te zijn. 

 

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk 

via de rapporten. 

 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten 

we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment. 

 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf 

een gesprek aanvragen met de leraar van uw kind.  

 

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

 

We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 

opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

 

We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw 

kind. 

 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt 

bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we 

begeleidende maatregelen. 
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De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoeslag, voor de toelating tot de lagere school en voor het uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs. Meer hierover kan u lezen op p. 20 van dit schoolreglement onder 

toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs. 

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

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.40u en eindigt om 15.35u . 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan op het secretariaat. We verwachten dat je ons 

voor 9u verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB :  

 Indien uw kind afwezig is en u de school niet tijdig verwittigd heeft, dan zullen wij u 

hierover contacteren. Bij te veel problematische afwezigheden, zeker vanaf 5 halve 

dagen, nodigen wij u uit op een gesprek. Tijdens dit gesprek zoeken we samen naar 

oplossingen, zodat uw kind dagelijks op school kan zijn. 

 Als er nadien opnieuw problematische afwezigheden volgen, schakelen we het CLB in, die 

samen met u op zoek gaat naar een gepaste begeleiding om verdere afwezigheden op 

school te voorkomen. Deze begeleiding door het CLB is verplicht en kan u als ouder niet 

weigeren. 

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

aanpak zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 

evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). 

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

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

 

Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan u dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen 

op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds in overleg 

met u. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat uw kind nodig heeft en wat wij 

als school kunnen organiseren. 

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind 

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

wij van u als ouder verwachten. 

 

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

opvolgt en naleeft. 
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

 

Onze school voert een taalbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 

leren van en het leren in het Nederlands. Van u als ouder verwachten we dat u positief staat 

tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 

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

onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren 

bij het leren van het Nederlands. Vraag gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die 

uw engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

2. INSCHRIJVEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN ZIE INFOBROCHURE 

            ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 3 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. 

 

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u schriftelijk instemt met het pedagogisch project 

en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven.   

 

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

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

of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan 

het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is 

ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een 

overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag 

werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 

studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de 

inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien 

u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 

augustus van het lopende schooljaar. 

 

Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, 

de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… kortom alles wat nodig is voor de administratieve 

schoolfiche van uw kind. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. 

Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind 

niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  

 

 

Inschrijven 

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor kinderen van 

dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel, namelijk: vanaf 15 januari van het voorgaande 

schooljaar tot en met de laatste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar. 
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De inschrijvingsperiode voor kinderen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen start 

vanaf de eerste schooldag van maart van het voorgaande schooljaar. 

 

Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen.  

Deze werd als volgt bepaald:  - max. 90 kleuters in de kleuterschool 

     - max. 120 leerlingen in de lagere school 

 

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde 

leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde 

leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het 

inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 

inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het 

inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving 

betrekking had. 

 

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

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo 

een 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 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 uw 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. 

 

Doorlopen van inschrijving 

Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij 

de overgang naar het eerste leerjaar. 

 

Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs :  

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 

januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of 

zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een aantal 

voorwaarden voldoen. 
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Een leerling die 5 jaar wordt kan vóór 1 januari van het lopende schooljaar toegelaten worden tot 

het gewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na 

toelating door de klassenraad nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer 

volgen tenzij, na toelating door de klassenraad. 

In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad 

en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad 

en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten 

worden tot het lager onderwijs. 

 

Screening niveau onderwijstaal :  

Onze school moet voor elke leerling 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. 

 

 

3.  OUDERLIJK GEZAG 

Zorg en aandacht voor het kind 

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

echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht 

bieden 

 

Neutrale houding tegenover ouders 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter 

is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of 

arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

 

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

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

 Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, … : een kind heeft slechts 1 agenda die door beide 

ouders dient opgevolgd te worden. Voor brieven en voor het rapport zorgen we voor een 

extra kopie. 

 Afspraken in verband met oudercontact : het zou fijn zijn als we beide ouders kunnen 

spreken. Kunnen jullie samen komen, zoveel te beter. Lukt dat echt niet, dan zijn we bereid 

om een aparte afspraak te maken. 

Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 

tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een 

leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen 

in- en uitschrijven.    
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4.  ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE  

       ONDERWIJSNIVEAU 

4.1 Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een 

volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit 

omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing 

wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school 

geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je 

kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

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

van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 

kleuterschool na een instapdatum). 

4.2 Overgang tussen onderwijsniveaus 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 

beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de 

toelatingsvoorwaarden. 

 

 

5.  AFWEZIGHEDEN zie infobrochure onderwijsregelgeving VVKBAO punt 4   

 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 

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

zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens ziekte 

 Is het kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

medisch attest verplicht.  

 Is het kind minder dan drie of drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is 

een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 

4 keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

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

het CLB.  

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

mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan 

de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch 

attest. 

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden  

De afwezigheid van uw kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. U verwittigt de school 
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wel vooraf van deze afwezigheid. U geeft ook een officieel document of een 

verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: 

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een 

bloed- en aanverwant; 

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

 het vieren van een feestdag dat hoort bij uw geloof (anglicaanse, 

islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 

godsdienst). 

 … 

 

De afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan uw kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden; 

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben 

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

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

 de deelname aan time-out-projecten; 

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om 

vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht 

veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Het is in het belang van uw 

kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 

missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in 

de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden 

van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken 

van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook engagementsverklaring en 

infobrochure onderwijsregelgeving). 

 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve 

dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en ka er een 

begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd 

voor een gesprek. 
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6. ONDERWIJS AAN HUIS zie infobrochure onderwijsregelgeving VVKBAO punt 5 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school 

kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, 

synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder per mail een aanvraag indienen bij de 

directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg 

je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel 

onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van 

een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat 

je kind onderwijs mag krijgen. 

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

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van 

je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan 

huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen 

meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een 

aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest 

nodig. 

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

aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen 

gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en 

de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De 

aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 

schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te 

bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 

afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar 

is daar niet toe verplicht.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs 

aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 

geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de 

leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

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

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De 

school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
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7. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS 

ACTIVITEITEN) 

Uw kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen 

te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken 

namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan uw kind geven. 

 

Via dit schoolreglement informeren we u als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 

voorzien. Onder de bijdrageregeling (p. 31 t.e.m. p. 33) vindt u een overzicht van die 

schooluitstappen, die bij het opstellen van dit schoolreglement reeds werden vastgelegd. Een aantal 

uitstappen worden pas in de loop van het schooljaar vastgelegd. 

 

Als u niet wenst dat uw kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer 

duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

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

 

Tijdens de uitstap dragen de kinderen een T-shirt van de Kinderplaneet, de kleuters een wit T-

shirt. Voor de uitstap krijgen de kinderen van de juf de nodige informatie over wat zij moeten 

meebrengen. Snoep is ten strengste verboden. 

Uitstap met de bus : de leerlingen houden zich aan de voorafgemaakte afspraken bv. rustig zijn, 

respect hebben voor materiaal,… 

Uitstap met de fiets : de fiets moet in orde zijn, een fietshelm en een fluoriserend hesje (op 

school verkrijgbaar) zijn verplicht. Iedereen moet zich houden aan de verkeersregels en aan de 

afspraken met de leerkracht. 

 

 

Toestemming van de ouders : 

Eendaagse uitstappen : 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 zou 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. 

Meerdaagse uitstappen : Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke 

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

aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten 

dienen op school aanwezig te zijn. 

Doel : 

Onze school heeft een lange traditie wat betreft openluchtklassen. Wij organiseren bewust geen 

“strandvakantie” maar een “zee-/sportklas”, geen “weekje in de Ardennen”, maar een “bosklas”. 

Dit verschil is meer dan zomaar een detail in de benaming. 

 

Elke dag is er een goede afwisseling van informatieve activiteiten, leeruitstappen, sport, 

muzische vorming. Deze afwisseling aan werkvormen, gecombineerd met een verblijf in een 

geheel nieuwe omgeving, blijkt telkens een uitzonderlijk goed pedagogisch resultaat op te 

leveren. 

 

Openluchtklassen zijn echt hoogmissen van realiteitsgebonden onderwijs. Ze drukken de 

kinderen met de neus op de werkelijkheid en confronteren hen met (soms nieuwe) talenten. 
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Kinderen steken heel veel op uit verschillen: andere leefomstandigheden, andere mensen, andere 

omgeving, intensief in groep samenleven, … De meerwaarde is dat deze leermomenten zijn 

ingebed in een totaalsituatie: de kinderen bestuderen ter plekke de eigenschappen van duinen, 

van een vallei, dieren, … Zij ervaren proefondervindelijk wat springvloed, een katrol, … is. Zoveel 

te groter de verschillen met de schoolomgeving zoveel te groter de aandacht. Vergelijkend leren 

over en in een totaal verschillende streek dan ons vlakke Vlaamse landschap is uiterst zinvol.  

 

Een geheel nieuwe sport aanleren, is naast een sportieve uitdaging ook een sociaal en opvoedend 

experiment: zo is klimmen bijvoorbeeld voor de meeste kinderen nog altijd iets totaal nieuw. 

Deze vorm van bewegen hebben ze nog niet ervaren. Velen onderschatten of overschatten hun 

mogelijkheden, ze leren grenzen kennen. Ze moeten doorbijten als ze zin hebben om op te geven, 

ze kunnen misschien uitblinken terwijl ze anders meer verlegen op de achtergrond blijven. Het 

kan de sociale verhoudingen tussen kinderen onderling grondig door elkaar schudden. 

 

Ook het interculturele aspect van openluchtklassen is belangrijk: de leerlingen ervaren welke 

afspraken er in andere scholen -die ook op bos-/sportklas zijn- gelden, ze leren en respecteren 

dat kinderen met een andere culturele achtergrond, gezondheid of thuissituatie andere dingen 

eten, ze komen in contact met de lokale bevolking die een andere taal spreekt en beseffen dat 

het belangrijk is om Frans te kennen om zich te kunnen uitdrukken. 

 

Openluchtklassen zijn een stap in het groeiproces in het loskomen van thuis. Voor sommigen is 

het de eerste keer dat ze zo lang van huis zijn. Kinderen met heimwee kunnen terugvallen op hun 

leerkracht en vrienden, mensen waarmee ze al lang een band hebben.  

Je komt nooit terug als dezelfde klasgroep. Een openluchtklas is belangrijk voor de persoonlijke 

ontwikkeling van de kinderen. Ze leren zelfstandig zijn en afspraken maken. Zo wordt een heel 

aantal eindtermen gerealiseerd. Niet alleen het theoretisch denken wordt geoefend, maar vooral 

het praktisch oplossingen bedenken en heel wat sociale vaardigheden. 

 

Een openluchtklas is een groot sociaal laboratorium waar opgroeiende kinderen al doende leren 

omgaan met elkaar. Hier kunnen ze niet terugvallen op de vertrouwde omgeving van thuis. Ze 

moeten voor zichzelf leren opkomen, ze moeten leren toegeven en compromissen sluiten om in 

vrede te blijven leven met hun kamergenoten. En dit alles onder de hoede van hun eigen 

leerkrachten, die de kinderen kennen en kunnen begeleiden – een passende stap tussen de 

thuissituatie en de grote wereld. 

 

Na deze dagen samen kunnen ze dan weer terug naar de geborgenheid van thuis.  

 

 

8. GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS 
            zie  infobrochure onderwijsregelgeving punt 7 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling 

die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die 

geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het 

getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 

schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van 

gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
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Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen 

getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 

getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 

schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van 

gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. 

Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. 

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

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in 

aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 

schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle 

leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het 

getuigschrift basisonderwijs.  

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in … . De datum van uitreiking is ook 

de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan 

geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

 

Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

 wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

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

1 Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 

overleg aan bij de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk 

schriftelijk aanvragen, bij voorkeur per mail naar wim.piqueur@kinderplaneet.eu  

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop 

je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. 

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3 De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er 

zijn twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

mailto:wim.piqueur@kinderplaneet.eu
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overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering. 

4 Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via 

aangetekende brief:  

Jan Van Acoleyen 

Voorzitter van de VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 

Driesstraat 10, 2880 Bornem 

of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 

kunnen behandelen. 

 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

5 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 

In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de 

klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

6 De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De beroepscommissie kan 

samenkomen tussen 15 augustus en 15 september.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
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7 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 

duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het 

toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet 

zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij 

een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 

basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het 

resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief 

door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

9.  HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID  
zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen 

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle 

kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of 

een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om 

een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als 

school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in 

bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

Begeleidende maatregelen 

 

Wanneer uw kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg 

met uw kind en eventueel met u een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee uw 

kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

1. Een gesprek met de directie en/of (zorg)leerkracht. 

2. Een time-out: Uw kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van 

de leerkracht naar de time-out ruimte gaan.  

3. naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat 

er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; 

4. Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met u en uw kind een aantal afspraken vast 

waarop uw kind zich meer zal focussen. Uw kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te 

stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan 

worden samen met uw kind opgevolgd. 

 

Herstel 

 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 

op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
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Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

 een bemiddelingsgesprek; 

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de betrokken 

leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van 

een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een 

oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een 

tuchtprocedure, zoals in tuchtmaatregelen beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen 

om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt u dan per brief op de hoogte. 

 

Ordemaatregelen 

 

Wanneer uw kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel 

blijft uw kind op school aanwezig. 

Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 een specifieke opdracht; 

 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Tuchtmaatregelen 

 

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

afgevaardigde. 

 

Wanneer het gedrag van uw kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan 

ken de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op 

een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel: 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om uw 

kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én 

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u meegedeeld. De 

directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 

preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf 

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 
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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 per aangetekende 

brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of 

van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de 

ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na 

verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op 

inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van 

de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting 

vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen 

om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting 

effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één 

maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is 

onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het 

zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of 

het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting. 

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

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

die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen 

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

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

In geval van een definitieve uitsluiting hebt u als ouder één maand de tijd om uw kind in een 

andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur 

kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).  
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Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 

gaat als volgt: 

1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders 

beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief: 

Jan Van Acoleyen 

Voorzitter VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 

Driesstraat 10, 2880 Bornem 

of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 

kunnen behandelen. 

 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting 

betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 

In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de 

klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

3 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 

ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
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4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een 

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet 

verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel 

stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de 

betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als 

onontvankelijk afwijzen. 

5 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 

vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

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

 

 

10.  BIJDRAGEREGELING zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8 

 

Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-

verplichte uitgaven. 

 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 

uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan 

moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor 

andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen 

in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

Opmerking 

De tijdschriften die door onze school worden aangeboden, worden niet als lesmateriaal of als 

aanvullend materiaal voor het bereiken van de eindtermen gebruikt. 

Zij kunnen geheel vrijblijvend aangekocht worden. Het abonnement wordt dan uiteraard door de 

geïnteresseerde ouders betaald. U vindt deze tijdschriften dan ook niet terug in de 

bijdrageregeling. 

 

Bijdrageregeling 

Verplichte activiteiten 1ste kleuterklas Prijs 

Poppentheater 

Herfstwandeling bos Hingene 

Sint-Pietersburcht 

Nog vast te leggen activiteiten 

Gratis (wordt betaald door ouderraad) 

€ 8,- 

€ 8,- 

€ 29,- 

Totaal voor het schooljaar € 45,- 

Verplichte activiteiten 2de kleuterklas  

Poppentheater Gratis (wordt betaald door ouderraad) 
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Herfstwandeling bos Hingene 

Sint-Pietersburcht 

Rollebolle 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 8,- 

€ 8,- 

€ 3,- 

€ 26,- 

Totaal voor het schooljaar € 45,- 

Verplichte activiteiten 3de kleuterklas  

Poppentheater 

Herfstwandeling bos Hingene 

Sint-Pietersburcht 

Rollebolle 

Schoolreis 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Nog vast te leggen activiteiten 

Gratis (wordt betaald door ouderraad) 

€ 8,- 

€ 8,- 

€ 3,- 

gratis 

€ 6,- 

€ 20,- 

Totaal voor het schooljaar € 45,- 

Verplichte activiteiten 1ste leerjaar  

Kronkeldiedoe 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Toneelvoorstelling 

Schoolreis 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,- 

€ 6,- 

€ 8,- 

€ 28,- (richtprijs) 

€ 45,-  

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

Verplichte activiteiten 2de leerjaar  

Kronkeldiedoe 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Toneelvoorstelling 

Schoolreis 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,- 

€ 6,- 

€ 8,- 

€ 28,- (richtprijs) 

€ 45,-  

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

Verplichte activiteiten 3de leerjaar  

Alles met de bal 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

toneelvoorstelling 

Museum voor natuurwetenschappen 

Schoolreis Pairi Daiza 

Uitstap naar recreatiedomein De Ster 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,-  

€ 6,- 

€ 10,- (richtprijs) 

€ 20,- (richtprijs) 

€ 28,- (richtprijs) 

€ 15,- 

€ 8,- 

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

Verplichte activiteiten 4de leerjaar  
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Alles met de bal 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Oorcollege 

Toneelvoorstelling 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,-  

€ 6,- 

€ 20,- (richtprijs) 

€ 10,- (richtprijs) 

€ 51 ,-  

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

Verplichte activiteiten 5de leerjaar  

American Games 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,- 

€ 6,- 

€ 66,- 

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

Verplichte activiteiten 6de leerjaar  

American Games 

Workshops Digitale Wolven (rond programmeren) 

Nog vast te leggen activiteiten 

€ 3,- 

€ 6,- 

€ 66,- 

Totaal voor het schooljaar € 90,- 

 

Niet verplicht aanbod Prijs 

Middagtoezicht (inclusief water of melk) 

Drankkaart 

Plat water, bruisend water en melk 

T-shirt “De Kinderplaneet” 

Badmuts 

Nieuwjaarsbrieven – klein 

Nieuwjaarsbrieven – groot 

€ 1,- 

€ 5,- 

€ 0,20,- 

€ 10,- 

€ 1,50,- 

€ 0,50,- 

€ 0,65,- 

 

Meerdaagse uitstappen Prijs 

4de leerjaar (bosklassen) 

5de leerjaar (bosklassen) 

6de leerjaar (bosklassen) 

€ 140,- 

€ 150,- 

€ 150,- 

Max. € 435 per kind voor volledige duur lager 

onderwijs  

Totaal : € 440,-  

 

 Betalingsmodaliteit: 8 dagen na ontvangst van de factuur. Wij verwachten dat de 

rekening op tijd en volledig wordt betaald. 

 Wijze van betaling: via overschrijving 

 Periode: 2-maandelijks ontvangt u een factuur (met uitzondering van september en 

oktober) 

 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 
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rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen 

we u 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. 

 Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, 

kunt u contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden 

gemaakt over een aangepaste betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling 

van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de 

noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening 

geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat 

de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen 

ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien 

dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 Wanneer u laattijdig heeft afgezegd voor een schoolactiviteit of als uw kind op dat 

moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren 

is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

 

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

 

 

 

12.  VRIJWILLIGERS 

 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 

school doet dit via onderstaande bepalingen.  

De VZW De Kinderplaneet heeft een  verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias (polisnummer 

45.343.507/0210) 

 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 

vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij AXA (polisnummer 

270176466). 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.  

 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat u als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 

hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij u in contact komt met vertrouwelijke 

informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van 

toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 
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13.  WELZIJNSBELEID 

a) Preventieadviseur 

 

Mevrouw Marijke Spiessens is bevoegd als preventieadviseur.  Haar taak bestaat erin om samen 

met de hiërarchische lijn (schoolbestuur, directie, leerkrachten en leerlingen) te werken aan een 

dynamisch welzijnsbeleid. 

Een dynamisch welzijnsbeleid voeren, wil zeggen dat je rekening moet houden met een aantal 

omgevingsfactoren waarin arbeid verricht wordt.  

Deze omstandigheden hebben betrekking op de veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, 

ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de gebouwen, het leefmilieu, de bescherming tegen 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. 

Als iedereen meewerkt aan een dynamisch welzijnsbeleid door bv. zorg te dragen voor het 

materiaal van de school, het milieu, respect te hebben voor elkaar, te denken aan de gezondheid, 

de veiligheid, … dan pas heeft dit beleid kans op slagen. 

Bij vragen en/of opmerkingen rond deze materie kan u Marijke steeds contacteren op de 

volgende manier : 052/34.03.75  secretariaat@kinderplaneet.eu  of 0473/30.43.27 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke, de preventieadviseur geeft enkel advies. Bij 

onbereikbaarheid van de directie mag de preventieadviseur autonoom de nodige maatregelen 

treffen. 

b) Veiligheid : 

 

Instructies i.v.m. evacuatie van het gebouw. 

 Bij het begin van het schooljaar wordt aan alle kinderen de evacuatieweg uitgelegd en het 

evacuatieplan en de richtlijnen besproken.  
Brandalarm: je moet het gebouw verlaten, rustig blijven, je mag geen materiaal meenemen, op 

de verzamelplaats blijven,...  
 Alle kinderen en het personeel verzamelen op de speelplaats van de kleuters.  
 Tweemaal per schooljaar is er een onaangekondigde evacuatieoefening.  
Tijdens de speeltijden of de middagpauze mogen de kinderen niet in de klaslokalen zonder 

toezicht van de leerkracht en dit om risico's te vermijden.  
 
c) Gezondheid.  

 

 Roken, druggebruik en alcohol zijn ten strengste verboden op onze school.  
 Woensdag: fruitdag (kleuterschool en lagere school). Wij brengen geen koek, noch 

sinaasappel mee. Nota : ook op andere dagen mag er fruit meegebracht worden! 
 Tijdens de voor- en namiddag mogen de kinderen alleen nog water drinken. Zij brengen dit 

mee in een goed afsluitbaar plastic flesje of een drankbusje. Tijdens de middagpauze hebben 

zij de keuze uit water of melk. 
 

d) Verkeersveiligheid rond de school 

 

Kleuterschool 

mailto:secretariaat@kinderplaneet.eu
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Brengen van de kleuters : De ouders of grootouders brengen hun kleuter tot op de speelplaats en 

wachten aan de rode lijn, zij gaan niet mee in de rij of naar het klaslokaal. Na het belsignaal 

wordt de poort gesloten. Als men te laat is, moet men langs de Jan Hammeneckerstraat. 

Afhalen van de kleuters : De kleuters van de 1ste en de 2de kleuterklas worden afgehaald in hun 

klasje, de kleuters van de 3de kleuterklas onder het kleuterafdak. De (groot)ouders houden hun 

kleuter bij de hand bij het verlaten van de school. Kleuters die met de fiets komen, mogen niet 

fietsen op de speelplaats.  

 

 

Lagere school 

 

Aankomen op school : 

Langs de Jan Hammeneckerstraat : de kinderen rijden voorzichtig tot de fietsenstalling, waar ze 

hun fiets fatsoenlijk parkeren (tegen de muur is verboden).  

Langs het Planetenpad : de kinderen houden hun fiets aan de hand tot de fietsenstalling.  

Eens op de speelplaats blijven ze op de speelplaats. 

Verlaten van de school : De kinderen vormen verschillende rijen op de speelplaats om ordelijk en 

stijlvol de schoolpoort te verlaten enkel via het Planetenpad. 

De leerkrachten zorgen voor de nodige begeleiding. 

Zij helpen de fietsers en voetgangers, via de zebrapaden, veilig oversteken. 

Er wordt ook van de leerlingen verwacht dat zij rechtstreeks, via de kortste weg naar huis gaan. 

Indien er uitzonderlijke gevallen zijn of wanneer kinderen toch eens niet rechtstreeks naar huis 

moeten, is hiervoor de schriftelijke toestemming van de ouders nodig en worden de directie en 

de klastitularis hiervan op de hoogte gebracht. 

De verkeersopvoeding van uw kind begint met het voorbeeldgedrag van de ouders. Aan de ouders 

die hun kinderen komen brengen of afhalen vragen we uitdrukkelijk : 

 

Parkeer uw wagen niet op het zebrapad, noch op de 

stoeprand!!! 

Gebruik zelf de zebrapaden bij het oversteken. 

 

e) Milieubeleid 

 

Wij zijn een milieuvriendelijke school en daarom proberen wij zo veel mogelijk afval te 

voorkomen : 

- Koekjes worden meegebracht in een koekendoosje. Koeken met chocolade errond worden niet 

toegestaan. Kinderen die toch zo’n koek meebrengen, mogen deze opeten, maar zullen hierop 

gewezen worden ! Bij bepaalde projecten rond gezondheid, kan hier wel van afgeweken 

worden, maar zullen de ouders hiervan op de hoogte gebracht worden. 

- Brikjes en blikjes zijn niet toegestaan. 

- Boterhammen worden niet verpakt in aluminiumfolie. Een brooddoos is verplicht. 

- De flesjes drank (water en melk) die wij tijdens de middagpauze gratis aanbieden, zijn 

herbruikbare glazen flessen. 

 

Wij sorteren ook ons afval : 

- Fruitafval komt in het compostvat. 

- Het weinige PMD wordt gescheiden van het restafval. 
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- Karton en papier komen in de papierbak van de klas. 

 

f) Medicatie 

 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

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

zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een 

arts om hulp verzoeken.  

 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan zijn 

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

dosering en toedieningswijze bevat.  

 

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden 

gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een 

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

 

g) Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 

Afhankelijk van de ernst van een ongeval zal het volgende stappenplan worden uitgevoerd. 

- In de eerste plaats zal er steeds eerste hulp worden geboden door de leerkracht. 

- Bij een ongeval met ernstige verwondingen zal steeds de (huis)arts van de leerling 

geraadpleegd worden. 

- Bij een ongeval met zeer ernstige verwondingen zal de school de hulpdiensten 

verwittigen. 

- De school zal in beide gevallen de ouders of de opgegeven contactpersoon 

verwittigen. 

 

Dokter : in de eerste plaats zal er contact opgenomen worden met de huisarts van de leerling. 

Indien deze niet te bereiken is, dan zal de school een andere huisarts raadplegen. 

Ziekenhuis : Sint-Jozefkliniek -  Campus Bornem 

         Kasteelstraat 23 -  2880 Bornem  

         Tel : 03/ 890 16 11 

 

Verzekeringspapieren : De nodige verzekeringspapieren worden door het secretariaat zo spoedig 

mogelijk bezorgd aan de ouders. Deze documenten worden ingevuld door de school, de ouders en 

de behandelende geneesheer. 

 

 

h) Roken is verboden op school! 

 

Er geldt een algemeen rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen, dit zowel binnen als buiten de 

schooluren. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
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14. HET SOCIAAL-EMOTIONEEL BELEID 

VEILIGHEID 

 

Onze school wil werk maken van een klimaat dat personeel en kinderen als aangenaam ervaren. 

 

De veiligheid van ons personeel en onze kinderen moet in alle omstandigheden gewaarborgd 

blijven. 

 

FYSIEK GEWELD zoals vechten, duwen, bijten, stompen, spuwen, ... wordt in onze school niet 

getolereerd. Bij inbreuk krijgt het kind een rode kaart en wordt van de speelplaats verwijderd. 

 

Ook SOCIAAL EMOTIONEEL GEWELD zoals pesten, verbaal geweld, iemand uitlachen, iemand 

uitsluiten, verkeerd woordgebruik wordt niet aanvaard. Bij inbreuk hiertegen krijgt het kind een 

gele kaart. Dit betekent een time-out van 5 minuten. 

 

Kinderen gebruiken vaak goedkope uitvluchten als :  “hij heeft mij uitgedaagd”. Het is belangrijk 

dat een kind leert om niet op uitdagingen in te gaan. 

 

VANDALISME  

 

Bij het bewust vernielen van materiaal zal aan het kind en/of de ouders gevraagd worden het 

materiaal te herstellen in zijn oorspronkelijke staat of het materiaal , indien het niet meer kan 

hersteld worden, te vergoeden. 

 

De ouders worden hiervan steeds telefonisch op de hoogte gebracht door de klastitularis. Deze 

laatste zal met de ouders overleggen van hoe het materiaal zal hersteld worden. 

 

Bij klein schoolmateriaal (tot 25 euro) zal dit in de agenda vermeld worden en bij de volgende 

factuur aangerekend worden. 

 

Bij het vernielen van materiaal van een ander kind zullen de ouders via de agenda gevraagd 

worden om contact op te nemen met de ouders van de tegenpartij. 

 

WEDERZIJDS RESPECT  

 

Respect in onze school betekent : rekening houden met een ander, ‘sorry’ zeggen als je per 

ongeluk tegen iemand aanloopt, ‘dank je wel’ zeggen als iemand iets voor jou gedaan heeft, even 

opzij gaan als iemand langs wil, ... 

 

Ouders vragen discipline, maar ook leerlingen en leerkrachten willen graag duidelijkheid over wat 

kan en niet kan. 

 

Op school heersen er wetten en regels. Iedereen moet zich daaraan houden, ook de leerkrachten. 

Er is ruimte voor eventuele bezwaren van de kinderen en voor communicatie. Zo stimuleert de 

school kinderen tot zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. 

 

Respect van de leerlingen : 

 

- Voor zichzelf : een positief zelfbeeld ontwikkelen 
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- Voor de anderen 

Respect voor je vriendje. 

Respect voor de leerkracht. 

Respect voor dieren en de natuur. 

Respect voor het materiële. 

Respect voor de bezittingen van iemand anders : verstoppen, stelen. 

 

Het tonen van weinig of geen respect zal  door de leerkrachten steeds goed geobserveerd 

worden. Indien het zich voordoet zal de leerkracht dit steeds met de leerling en/of de 

leerlingengroep bespreken. Indıen het echt de spuigaten uitloopt, zal dit aan de ouders vermeld 

worden.  

 

Opmerking: 

De kinderen moeten op school de nodige kansen en ruimte krijgen om sociaal vaardig te 

worden (dikwijls gebeurt dit met vallen en opstaan). 

 

 

15. LEEFREGELS 

15.1. Gedragsregels 

 

- Afspraken speelplaats 
We brengen geen snoep, noch chocolade, noch sinaasappels mee naar school. 

Spelmateriaal mag van thuis meegebracht worden, bv. knikkers (behalve voor de kleuters), 

springtouw, sponzen ballen, …   Alle soorten verzamelkaarten zoals flippo’s, … zijn ten strengste 

verboden en worden onmiddellijk afgenomen.   

GSM-toestellen, iPod’s, game boys, PSP’s, wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt 

worden,  zijn eveneens ten strengste verboden. Juwelen zijn niet verzekerd. 

 

- Afspraken drank 
Tijdens de voor- en namiddag mogen de kinderen alleen nog water drinken. Zij brengen dit mee in 

een goed afsluitbaar plastic flesje of een drankbusje. Tijdens de middagpauze hebben zij de 

keuze uit water of melk. 
 

Mogen wij wel vragen, dit om onze afvalberg te beperken, dat de kinderen de lege plasticflesjes 

terug meenemen naar huis. 

 

15.2. Kleding 

 
Wij verlangen van onze leerlingen en onze leerkrachten dat ze netjes en behoorlijk gekleed zijn. 

De kledij die je op vakantie of in je vrije tijd draagt, is niet dezelfde als dewelke je op school 

draagt : m.a.w. de kledij moet eenvoudig, hygiënisch en veilig zijn. Vakantie- en strandkledij zijn 

niet toegelaten. Ook open schoenen, waarvan de hiel niet beschermd is, wordt om 

veiligheidsredenen geweerd (bv. slippers). Ook het dragen van een hoofddeksel is niet 

toegestaan. 
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15.3. Eerbied voor materiaal 

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

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

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

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

aanrekenen aan de ouders. Voor het te laat binnen brengen van uitgeleende boeken uit onze 

bibliotheek wordt vanaf 2 weken een boete aangerekend van 3 euro. Na 4 weken wordt de waarde 

van het boek aangerekend. Communicatie hieromtrent gebeurt via de agenda van uw kind. 

 

 

15.4. Pestactieplan 
 

1. Wat is pesten? 

Pesten is het langdurig en regelmatig lastig vallen van iemand met de bedoeling de ander 

fysiek of emotioneel pijn te doen. Er is steeds sprake van een machtsverschil tussen de 

pester en het slachtoffer. Meestal gebeurt het in groepsverband en regelmatig verspreid in 

de tijd. 

 

Plagen daarentegen is van korte duur en speelt zich af tussen gelijken : de ander kan 

gemakkelijk terug plagen. De term ‘plagen’ wordt wel eens gebruikt om pesten goed te praten. 

Omgekeerd wordt de term pesten te snel gebruikt als het in feite over plagen, ruzie of een 

ander storend gedrag gaat. Bij ruzie  is er niet noodzakelijk een ongelijke machtsverhouding, 

zodat de kinderen het meestal zelf kunnen oplossen. 

 

2. Wat doet de school preventief? 

 

 Bij het begin van het schooljaar worden er binnen de klas en binnen de school een aantal 

afspraken en regels vastgelegd waaraan de kinderen zich moeten houden. Ook wordt het 

verschil uitgelegd tussen pesten, plagen en ruzie maken. In de bovenbouw worden ook 

andere thema’s behandeld, zoals cyberpesten, … 

Door deze structurele regels en afspraken en door de relaties tussen leerlingen, 

leerkrachten, directie, ouders, CLB, … proberen we een zo positief mogelijke sfeer  te 

scheppen op de school, zodat de kinderen het gewoon worden om in vertrouwen te zoeken 

naar oplossingen van mogelijke problemen. 

 We proberen op een gelijkwaardige basis te communiceren met kinderen, dus op een basis 

van vertrouwen  en respect. 

 We werken eerder met beloningen  en aanmoedigingen dan met straffen. We proberen 

het gewenste gedrag te bevestigen, hoe klein of onopvallend het goede gedrag ook is. 

 We gaan positief om met ruzie bv. door het voeren van kringgesprekken, … 

 Op de speelplaatsen worden er speelkoffers voorzien. De lagere school kinderen krijgen 

zelf de verantwoordelijkheid hierover en dienen zelf zorg te dragen voor het materiaal. 

 Er wordt bewust of onbewust gewerkt aan sociale vaardigheden, geïntegreerd tijdens alle 

activiteiten. 
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3. Wat doet u als uw kind thuis vertelt dat het gepest wordt? 

 

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet 

iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders 

op school (en ook niet aan de poort of op de weg naar school of naar huis) eigenhandig het 

probleem willen oplossen. 

 

 U neemt uw kind ernstig en u verwittigt onmiddellijk  de school. 

 U meldt het probleem direct aan de klasleerkracht en/of directie. 

 Zij doen de nodige stappen en houden u verder op de hoogt. Afhankelijk van de ernst van 

het probleem wordt ook het CLB op de hoogte gebracht. 

 Blijf thuis tijd maken om met je kinderen over het probleem te praten en laat hen 

duidelijk aanvoelen dat je achter de aanpak van de school staat. Geloof samen dat er een 

eind aan het pesten zal komen. 

 Geef als ouders zelf het goede voorbeeld. Praat erover en stimuleer je kind om voor 

zichzelf en anderen op te komen, op een positieve manier. 

 Bespreek ook de gevolgen van pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken. Reageer 

positief op elke gedragsverbetering, hoe miniem ook. 

 

4. Hoe herkent u signalen van slachtoffers? 

 

 Ze lijken niet echt vrienden te hebben ; 

 Ze worden vaak als laatste gekozen ; 

 Ze geven een onzekere indruk ; 

 Ze zien er ongelukkig uit ; 

 Ze worden vaak uitgelachen ; 

 Hun bezittingen worden beschadigd ;  

 Ze komen niet graag naar school ; 

 Ze vertonen thuis een gewijzigd gedrag. 

 

5. Welke methode gebruikt de school voor de aanpak van pestproblemen? 

 

Pesten kan je nooit goedpraten. We moeten echter onder ogen zien dat pesten altijd deel 

zal uitmaken van het schoolleven. We gaan ervan uit dat het ons niet verder helpt als we 

pesten zien als ‘abnormaal’. De pester moet de kans krijgen te erkennen dat er een 

probleem is, hij moet hulp krijgen om te beseffen welke pijn hij teweeg brengt. Hij moet 

vooral ervaren dat elk initiatief om zich anders te gedragen geapprecieerd wordt. Dat 

kan alleen als je de pester op basis van vertrouwen benadert.  

Voor de aanpak van de meeste pestproblemen gebruiken we de No-Blame aanpak. 

Wanneer je kinderen actief bij die aanpak betrekt, ontstaat er een veel positievere 

sfeer.  

Niet het negatieve gedrag, maar een zoektocht naar de oplossing staat centraal. 
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6. Wat houdt die No-Blame aanpak in? 

Uitgangspunten : 

1. Pesten is niet ‘abnormaal’ 

- Je kan het niet goedpraten, wel begrijpen ; 

- Zal altijd deel uitmaken van de maatschappij ; 

- Pester moet de kans krijgen om te erkennen dat er een probleem is ; 

- Pester moet hulp krijgen om tot probleembesef te komen. 

  Pester op basis van vertrouwen benaderen. 

 

2. Pesten is een groepsprobleem 

- Soms werkt pester alleen, meestal in groep ; 

- Groepsprobleem : groepje pesters, helpers en toeschouwers ; 

- Groep ondersteunt pesten en laat het toe ; 

- Groep heeft de macht het pesten te melden en te veroordelen ; 

- Gedrag van de pester wordt minder interessant als hij geen steun meer krijgt van de 

groep. 

 Groep inschakelen in het zoeken naar een oplossing. 

 Groep wordt ingeschakeld om het probleem op te lossen. 

 

3. No-blame steunt op het vergroten van de empathie 

- Pesters hebben problemen om zich in te leven in gevoelens van anderen ; 

- Pesters beseffen niet wat gevolgen zijn van hun gedrag. 

 Empathische reacties uitlokken om zo andere kinderen te stimuleren. 

 

4. De gevoelens en niet de feiten staan centraal 

- Nadruk ligt steeds op het slechte gevoel van het slachtoffer, niet op de feiten ; 

- Pesters voelen zich minder terecht gewezen. 

 De kans bestaat dat de empathie van de pester wordt aangewakkerd. 

 

5. Klemtoon ligt op het probleemoplossend karakter 

- Kinderen bij de aanpak betrekken bevordert de positieve sfeer ; 

- Niemand wordt boos ; 

- Zoektocht naar de oplossing staat centraal. 

  

Er wordt gewerkt met een zevenstappenplan. 

 Stap 1 : een gesprek met het slachtoffer 

Tijdens dit gesprek wordt het slachtoffer vooral aangemoedigd om over zijn gevoelens te 

praten. Feiten mogen verteld worden, maar zijn niet het allerbelangrijkste. Om het 

stappenplan verder te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk dat de leerkracht weet wie 

bij het pesten betrokken is. Het is ook belangrijk dat het slachtoffer het proces goed 

begrijpt en dat hij weet dat het doel is dat het pesten stopt. Het inzicht dat pesters 

niet gestraft worden , werkt vaak geruststellend. 
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 Stap 2 : de betrokkenen worden samengebracht 

De pesters, de meelopers en enkele eerder behulpzame kinderen worden samengeroepen 

op een rustige plek waar een positieve sfeer heerst. 

Het slachtoffer maakt geen deel uit van de groep. Zo worden discussie, beschuldigingen 

en ontkenning vermeden. 

 

 Stap 3 : het probleem wordt uitgelegd 

De leerkracht vertelt het groepje hoe het slachtoffer zich voelt. Op geen enkel moment 

worden details of feiten besproken en er worden geen beschuldigingen geuit. 

 

 Stap 4 : de verantwoordelijkheid wordt gedeeld 

Als het verhaal rond is, zou het kunnen dat sommige kinderen ongemakkelijk worden. De 

leerkracht probeert deze stemming te veranderen door uitdrukkelijk te stellen dat 

niemand in de problemen zit of zal worden gestraft. Er wordt enkel duidelijk gemaakt dat 

er een gedeelde verantwoordelijkheid is om het slachtoffer te helpen zich weer beter en 

gelukkiger te voelen. De groep is samengeroepen om het probleem op te lossen. 

 

 

 Stap 5 : de groep formuleert voorstellen 

Elke groepslid wordt aangemoedigd om voorstellen te formuleren. Iedereen brengt zijn 

voorstel in de ik-vorm. Alle ideeën moeten van de kinderen komen. De leerkracht 

reageert ondersteunend en positief. 

 

 Stap 6 : de groep gaat aan de slag 

De bijeenkomst wordt afgesloten door de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het 

probleem bij de groep te leggen. Er wordt een nieuw moment afgesproken om opnieuw 

samen te komen en te zien hoe het gaat. 

 

 Stap 7 : een gesprek met elk kind apart 

Ongeveer een week later nodigt de leerkracht het slachtoffer en alle groepsleden apart 

uit voor een gesprek. Iedereen mag zijn eigen indrukken over de week vertellen. Op deze 

manier wordt de betrokkenheid van het groepje bij het hele proces in stand gehouden. 

Het is niet zo belangrijk dat ieder zich strikt aan zijn voorstel heeft gehouden. Wel 

belangrijk is de vraag of het slachtoffer zich beter voelt en het pesten gestopt is. 

Als dat nog niet het geval is, wordt een nieuwe groepsbijeenkomst georganiseerd, 

eventueel met een gedeeltelijk nieuwe samenstelling. 

 

15.5. Bewegingsopvoeding 

 
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Uw kind krijgt enkel 

vrijstelling op basis van een doktersattest. 
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16.  LEERLINGENBEGELEIDING 

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

voorzien. Dit doen wij door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief in te 

zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en 

preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt elke leerkracht 

bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen dreigen te missen door 

hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke onderwijsbehoeften. Zowel ouders, 

leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit hun perspectief 

hieraan mee.  

 

Hierbij vindt u onze visie rond leerlingenbegeleiding: 

 

 
Z O R G V I S I E 
 

1 JIJ BENT ONZE ZORG !!! 
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Onze school wil iedereen uitnodigen om samen de wereld te ontdekken, om samen lief en leed te delen en wil iedereen de 

kans geven om zichzelf te ontplooien. Wij willen dat iedereen bij ons thuis kan komen. Onze school wil werk maken van een 

klimaat dat personeel en kinderen als aangenaam ervaren. 

Inspelen op / aanwakkeren van de interesses van de kinderen. Ook interesse tonen voor de dingen waarmee de 

leerkrachten bezig zijn. De school wil een veilige thuishaven zijn voor de leerlingen. Het welbevinden op school is heel 

belangrijk en is de rode draad binnen onze zorg. 

 

 
Onze  school wil de kinderen en het personeel een stimulerende, veilige en uitdagende klas- en schoolomgeving bieden , 

waarbij  ze in een aangename sfeer tot leren kunnen komen. De expertise van het leerkrachtenteam, het aanbod van 

geschikte materialen en aangepaste werkvormen zorgen ervoor dat elk kind op zijn niveau en volgens zijn talenten kan 

ontwikkelen. 

De leerkracht stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen via een krachtige leeromgeving. De leerkracht versterkt 

wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder goed gaat. Via spontane en ook gerichte, systematische 

observaties en toetsen volgt de leerkracht elke leerling op. Op basis daarvan doet de leerkracht interventies binnen 

zijn/haar klas. Dat vergt een gedifferentieerde aanpak en een flexibele klasorganisatie. De zorgcoördinator 

ondersteunt hierbij de leerkracht. 

 

 

Elk kind in onze school heeft recht op regels, waarden en normen. Dit is een basisvoorwaarde om zich in vrijheid te kunnen 

ontplooien tot een waardevol individu. 

Klas- en schoolregels  worden opgesteld in samenspraak met de kinderen. Algemene schoolafspraken moeten door 

iedereen nageleefd worden (zowel door leerlingen, als door personeelsleden). Er moet consequent opgetreden worden. 

Soms is het belangrijk dat regels en afspraken gevisualiseerd worden. In sommige gevallen wordt er tijdelijk gewerkt 

met een beloningssysteem. Er zijn regelmatig indivduele herstelgerichte gesprekken met kinderen (door klasleerkracht 

en/of zorgleerkracht). 

 

Op onze school kan ieder kind zich op zijn eigen tempo(zowel op cognitief, motorisch en emotioneel vlak) ontwikkelen. Hierbij 

houden we rekening met ieders talenten. Om elk kind betrokken te houden en ervoor te zorgen dat het zich goed voelt, 

houden we ook rekening met de thuissituatie en de achtergrond van elk kind. 

Het is de zorg om leerlingen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen. Die zorg 

beperkt zich niet tot het cognitieve, maar richt zich op alle ontwikkelingsdomeinen. 
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Onze school start steeds vanuit het “IK”-zijn. ELK individu is belangrijk. Ieder personeelslid, ieder kind doet ertoe.  Ieder 

individu vormt een belangrijke schakel in het schoolgeheel.  Het is belangrijk voor onze school dat iedereen zichzelf mag/kan 

zijn. Dit is de vertrekbasis om kinderen te helpen groeien naar zowel zelfstandigheid als naar solidariteit. 

Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om een onderwijsdoel te bereiken. Soms volstaat de brede 

basiszorg niet of slechts gedeeltelijk om daaraan tegemoet te komen.  Het gaat om leerlingen voor wie je als school 

je organisatie en werking aanpast, op wie de leerkracht het curriculum en haar/zijn manier van onderwijzen afstemt 

en/of voor wie bijkomende middelen nodig zijn om effectief en efficient te leren. Voor deze leerlingen wordt de 

onderwijsomgeving aangepast. De leerkracht differentieert, remedieert, compenseert, voegt doelen toe of zorgt voor 

een individueel handelingsplan. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voorziet de leerkracht verhoogde 

zorg.  De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de zorgcoördinator en het CLB. Ook ouders en leerlingen zijn als 

ervaringsdeskundigen nauw betrokken. Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Tijdens het 

multidisciplinair overleg bespreekt de school samen met het CLB de aanpak van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkracht. In deze fase kan handelingsgerichte 

diagnostiek nodig zijn. Het kan zijn dat het zorgaanbod van onze school en eventuele ondersteuning door externen 

onvoldoende antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling. Een overstap naar een school op maat, met 

een meer specifiek aanbod, kan een zinvol alternatief zijn. Het schoolteam blijft de leerling actief helpen en 

communiceert open met de betrokken partners. Het schoolteam bespreekt met de ouders en het CLB de verschillende 

mogelijkheden en ondersteunt het keuzeproces. 

  

 

Onze BASISschool wil onze kinderen goed voorbereiden, zowel op de nabije als op de verre toekomst, door hen een brede 

basisvorming aan te bieden.  

In een steeds veeleisender wereld is het noodzakelijk dat kinderen de daartoe vereiste ingesteldheid bij een team van 

volwassenen kunnen ervaren. Het aanvaarden van ieders mogelijkheden en beperktheden is de vertrekbasis om kinderen te 

helpen groeien naar zowel zelfstandigheid als naar solidariteit. 

 De zorg op onze school helpt de kinderen zich te  bewust  worden van hun talenten en tekorten. Op deze manier 

probeert de school ook  op termijn hun optimale schoolkeuze te stimuleren. Ook tijdens zorgmomenten krijgen 

leerlingen kansen om te reflecteren over hun leren.  

 

Onze school wilt dat iedereen zich goed en veilig voelt bij elkaar. Dit klimaat kan alleen tot stand komen vanuit een zich 

toevertrouwen aan mekaar. Een fundamenteel vertrouwen in mekaar, in het leven, in de toekomst is trouwens het 

uitgangspunt van iedere christelijke inspiratie. Dit klimaat van vertrouwen zorgt er voor dat elk individu zich rustiger, 

zekerder van zichzelf en meer geborgen gaat voelen en dat de persoonsontwikkeling ook bevorderd wordt (zich kwetsbaar 

durven opstellen). 

Leerlingen worden zich bewust gemaakt van het feit dat ze fouten mogen maken. Het zorgteam tracht een steunpilaar 

te zijn, waarbij vertrouwelijke informatie discreet wordt behandeld. Ze biedt een luisterend oor. 
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Een goede en vlotte communicatie, zowel intern als extern, is superbelangrijk. Binnen dit klimaat worden belangrijke 

beslissingen na grondig overleg genomen. 

Een open en eerlijke communicatie op bais van gelijkwaardigheid is erg belangrijk om tot resultaten te komen. Dit 

geldt voor alle relaties bv. leerkracht – kind, schoolteam onderling,  leerkracht – zorgcoördinator, leerkacht – ouders, 

… 

 

 

 

 

    

 

Om het bovenstaande te kunnen realiseren bij ieder kind en bij elk personeelslid is een goede samenwerking met alle andere 

planeten een belangrijke voorwaarde. Het is de wisselwerking met de verschillende planeten die ons dynamisch houdt door 

ons uit te dagen om onze zorgvisie dagelijks te proberen waamaken en het tegelijk regelmatig in vraag te durven stellen. 

Als Katholieke (dialoog)school willen we dat alle leerlingen gelukkig zijn, zeker de leerlingen die (groei)kansen dreigen 

te missen. We doen dat vanuit het voorbeeld van Jezus. 

Er is regelmatig overleg met alle betrokkenen. Dat zijn onder meer de leerlingen zelf, zijn ouders, maar ook de 

medewerkers van het CLB, de revalidatiecentra, logopedisten, GON-begeleiders, … 

Op scholengemeenschapniveau is er overleg tussen alle zorgcoördinatoren. Als je deskundigheid deelt, dan vergroot 

dat de handelingsbekwaamheid van het team en van de individuele leerkracht. 

 

 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen 

de school en CLB: 

Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en 

studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Deze vier domeinen 

beïnvloeden elkaar. 

Op elk van deze domeinen kan een kind ondersteuning nodig hebben. De maatregelen die de school 

neemt, starten vanuit een continuüm van zorg. 
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Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-

team en ouders samen. 

Binnen fase 0 hebben wij als school een basisaanbod zorg voor alle leerlingen. 

In de fase van de verhoogde zorg (fase 1) gaat de school maatregelen bieden aan die leerlingen 

voor wie de basiszorg niet volstaat. De school kan in deze fase ook het CLB inschakelen voor 

ondersteuning van leerkrachten, zorgleerkracht en/of directeur bij de aanpak van problemen. 

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Er zal samen met school, ouders en 

CLB bekeken worden welke stappen verder kunnen gezet worden (uitbreiding van zorg, fase 2). 

Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt: de leerling functioneert niet beter, voelt zich niet 

goed op school, de ontwikkeling staat stil. Het is niet meer mogelijk, ondanks alle maatregelen 

het gemeenschappelijk curriculum te volgen. De leerling heeft nood aan een individueel aangepast 

traject. 

In dit geval maakt het CLB samen met de school en in overleg met de ouders een verslag. Zo kan 

een leerling indien gewenst de overstap maken naar een andere school die beter kan inspelen op 

de behoeften van het kind of kunnen de ouders de keuze maken dat het kind op school blijft, met 

een aangepast curriculum (IAC-individueel aangepast curriculum-fase 3). 

 

 

17.  REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN zie infobrochure 

            onderwijsregelgeving punt 4.6 
 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 

lestijden: 

-  revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

-  behandeling van een stoornis die is vastgesteld in een officiële diagnose (max. 150 minuten per 

    week, verplaatsingen inbegrepen). 

 

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

tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

 

Om 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 
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    waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

-  Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in 

    het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- Een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

   stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose. 

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

    plaatsvinden. 

-  Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet  

    motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene 

    zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten 

    niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. 

-  Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 

    waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier 

    waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het 

    einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met  

    inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is. 

-  Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

    rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatievertrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 

door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

 

18.  PRIVACY zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 10 

 

Welke informatie houden we over je bij? 

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

doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen 

alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij 

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

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met ………… (naam softwareprogramma waarmee je 

school werkt). We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die 

gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die 

betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met ……….. 
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Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je 

kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 

overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de 

schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een 

verslag aan de nieuwe school door te geven. 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 

schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten 

op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen 

dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en 

publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een 

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

Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan 

jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, 

je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de 

directeur. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming 

hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

 

Recht op inzage en toelichting 

U kan ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U kan inzage krijgen in en uitleg 

bij die gegevens. Ook kan u een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact 

op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 

anderen, zoals medeleerlingen. 

 

Bewakingscamera’s 

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die 

beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 

 

Welke informatie houdt de school digitaal bij? 

 identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het 

rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren); 
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 persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, 

nationaliteit); 

 elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, 

cookies, verbindingsmomenten); 

 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

 evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, 

rapportcommentaren); 

 gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog 

op begeleiding); 

 opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-

beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s); 

 aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht); 

 afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden); 

 bewakingsbeelden (enkel van toepassing voor OLVP Bornem secundair onderwijs)   

 

Waar wordt digitale informatie bijgehouden? 

De school gebruikt daarvoor volgende digitale pakketten  

 Wisa  

 I-Omniwize en Ikklik  

 Office 365  

 

Wie heeft toegang tot de gegevens? 

Met de leverancier van de diverse pakketten is contractueel vastgelegd dat deze informatie 

enkel door de school kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de 

data voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. Jouw gegevens zijn dus veilig. 

Alleen wie een login heeft, kan ze raadplegen. Het digitaal systeem is zodanig opgezet dat 

medewerkers alleen informatie zien die relevant is voor hen in functie van de opdracht die ze 

uitvoeren op school. 

 

Hoe lang blijft de informatie bewaard? 

Het leerlingendossier met informatie van het lopende jaar wordt jaarlijks bekeken. Informatie 

die in het belang is van het kind, van het leren of leven op school en/of die betrekking hebben op 

de studieloopbaan blijven behouden en worden overgedragen naar een volgend schooljaar zolang 

het kind ingeschreven is op school. De overige informatie wordt gewist. 

Persoonsgegevens van de leerling en het leerlingendossier over de hele studieloopbaan moeten 

minstens 30 jaar bewaard worden. Reden: als u een attest, certificaat of diploma zou verliezen, 

moet de school altijd een kopie kunnen afleveren. 

Gegevens die de overheid gebruikt om te berekenen welke middelen de school krijgt/heeft 

gekregen, moeten 15 jaar bewaard blijven. Nadien worden ze gewist. De overige gegevens moeten 

we 5 jaar bewaren. Nadien worden ze gewist. 

 

 

 

19.  PARTICIPATIE 

19.1. Schoolraad. 

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

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 

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

samengesteld voor een periode van vier jaar. 
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De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse 

verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. 

 

19.2. Ouderraad. 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

 

 

 

20.  KLACHTENREGELING 

 
Wanneer u ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur 

of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 

u contact opnemen met Jan Van Acoleyen – VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem – Driesstraat 

10 – 2880 Bornem. 

 

Samen met u zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 

onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling 

tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor u volstaat, dan kan u uw 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

gedragingen en beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het 

indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de 

Klachtencommissie. Het correspondentieadres is :  

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of 

via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

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

ze aan de volgende voorwaarden voldoet :  

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft.  

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 

ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid :  

 klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

 klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

 klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan 

niet genomen maatregelen  in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

 klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing, …) 

 

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

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.  

 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissing nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft 

dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. 

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

 

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

 

 

21.  INFORMATIEBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

 
De school stelt u als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

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

www.kinderplaneet.eu. De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder 

uw instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school u via een email 

of een infoblaadje. Op uw verzoek ontvangt u een papieren versie van het document. 

 

 

 

 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Vrije Basisschool « De Kinderplaneet » 
Jan Hammeneckerstraat 99 
2880 Mariekerke 
 
Tel. : 052 34 03 75 
Email : directie@kinderplaneet.eu 
            secretariaat@kinderplaneet.eu 
 
 

‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 

2019-2020 

Op datum van ………………………… wordt de inschrijving van ………………………………………………………… 

bevestigd door de school en de ouders. 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag. 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. 

De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het 

zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, 

laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens. 

Naam en handtekening directie 

 

De ouders van ………………………………………………………………………………… verklaren hierbij dat ze het 

opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat ze 

instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het 

schoolreglement van Vrije Basisschool ‘De Kinderplaneet’. 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld. 

Naam en handtekening van de ouder(s)* :     

 

 

 

*Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in 

toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming 

van de andere ouder. 

mailto:directie@kinderplaneet.eu
mailto:secretariaat@kinderplaneet.eu

