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Beste ouder(s) 

 

Van harte welkom op onze school!  We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons 

stelt. 

Het ganse schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind warm te onthalen, zodat het zich 

thuis voelt op onze school. 

Onze school biedt een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs. 

We willen graag met u samenwerken. Bij vragen en problemen staan we steeds klaar om samen 

naar een oplossing te zoeken. 

We hopen de kinderen op te voeden tot gelukkige, zelfstandige en zelfzekere jongeren, en vragen 

om uw kind aan te moedigen in het nastreven van onze doelstellingen. 

 

 

Beste kinderen 

Jullie zijn van harte welkom op onze scholen! 

Samen met de directeurs, de juffen en de meesters komen jullie hier terecht in een boeiende we-

reld waarin jullie veel kunnen leren. 

Jullie zullen er ook heel wat vrienden en vriendinnen leren kennen, maar wanneer jullie een pro-

bleempje hebben, staan er heel wat mensen voor jullie klaar. 

We wensen jullie vele aangename en leerrijke jaren toe op Sint-Lievenscollege. 

 

 

Het schoolteam   

Tine Janssen, directeur 
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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 geno-

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

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

van het katholiek onderwijs. I 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leer-

lingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, 

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

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

en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolre-

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

deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de 

ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw 

ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een fijne samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolre-

glement. Wanneer dat nodig is, kan de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzi-

gen. 

1 Contact met de school 

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

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur Tine Janssen 

09 225 05 93 

directie@slckeizerkarel.be 

Secretariaat  Aline Caus 

09 225 05 93 

secretariaat.slckeizerkarel@telenet.be 

Zorgcoördinator Els Velghe 

0471 04 91 69 

Els.velghe@slckeizerkarel.be 

Brugfiguur 

 

 

Coördinator naschoolse op-

vang: 

 

 

Lerarenteam 

(zie ook: www.slckeizerka-

rel.be) 

Karen De Baets 

0484 50 92 36 

Karen.debaets@slckeizerkarel.be 

Latifa El Haloui 

0498 14 87 84 

opvang@slckeizerkarel.be 

 

instapklas en K1 (jungleklas) : juf Isabeau, juf Lieselot 

In K2/3 is er fulltime co-teaching: 

K2 : juf Marleen en juf Elfi 

K3 (rupsenklas): juf Els en juf Mieke 

Kleuterturnen : meester Johannes 

 

mailto:opvang@slckeizerkarel.be
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Team 1ste lj:juf Leen (1A), meester lukas(1B) en juf Nele en juf Lindsay 

(speelleerklas) 

Team 2de lj: juf Lisa (2A), juf Nina (2B) en juf Dominiek (teamleerkracht) 

Team 3de lj: juf Barbara (3A), juf Inge (3B) en juf Dominiek (teamleer-

kracht) 

Team 4de lj: meester Sander (4A), juf Chloë (4B) en juf Doreen (team-

leerkract) 

Team 5de lj: meester Axel (5A), juf Eline (5B) en juf Lies (teamleer-

kracht) 

Team 6de lj: meester Tim (6A), meester Aaron (6B) en juf Lies (team-

leerkracht) 

Team lichamelijke opvoeding: meester Johannes voor de kleuters en 

juf Tine voor de lagere school 

Brugklas L5/L6, bollebozen, media: juf Doreen 

Kameleonklas/Anderstalige Nieuwkomers: Juf Hilde 

ICT-coördinator: meester Johannes 

 

 

Schoolstructuur 

 

 

 

 

Onze school biedt kleuteronderwijs en lager onderwijs 

Adres: Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent 

Telefoon: 09 225 05 93 

e-mail: directie@slckeizerkarel.be 

 

Scholengemeenschap Sint Lieven 

Schoolbestuur Voorzitter: mevr. Marleen Lietaer 

Vzw Katholieke Scholen Regio Gent Centrum 

Zilverenberg 1, 9000 Gent  

Ondernemingsnummer: 416681712 

Telefoon: 09 225 11 47 

mailto:directie@slckeizerkarel.be
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e-mail: marleen.lietaer@telenet.be 

 

Website van de school  www.slckeizerkarel.be 

facebook: sint lievenscollege Keizer karelstraat 

2 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren 

Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Start schooldag 8u40 

(open onthaal in kleuterklas va.8u30) 

     

 Speeltijd 1e-3e lj: 9u55-10u10/ Speeltijd 4e-6lj:10u20-10u35/ Speeltijd kleuter:10u45-11u00 

Einde voormiddag en schooldag 

woensdag:11u50 
     

Middagpauze (11u50-13u10) 

Start namiddag:13u10       

 Speeltijd 1e-3e lj: 14u00-14u15/ Speeltijd 4e-6e lj:14u25-14u40/ Speeltijd kleuter: 14u50-15u05 

Einde schooldag (di-do-vrij) 15u30  .    

Einde schooldag maandag:15u55      

 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang. 

De coördinator van deze opvang is juf Latifa. 

Voor de naschoolse opvang kunt u ook aansluiten bij IBO Jojo (op-

vang tot 18u in de Kammerstraat 14, 9000 Gent).  Contacteer hier-

voor Ann Colombie: 09 223 88 00 

 

mailto:marleen.lietaer@telenet.be
http://www.slckeizerkarel.be/
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- Voorschoolse opvang Het toezicht door de school begint om 7u30. Er is toezicht op de 

speelplaats vanaf 8 uur. De leerlingen die vóór 8 uur op de speel-

plaats worden afgezet, moeten naar de opvang in de leeuwenklas. 

De leerlingen hebben voor 8 uur geen toelating om zonder toezicht 

op de speelplaats te zijn.  

Uren: 7u30 tot 8u40 

Plaats: in de leeuwenklas en op de speelplaats 

vergoeding: van 7u30-8u00: 0,50 euro 

 

- Middagopvang 

 

 

 

 

- Naschoolse opvang 

- Studie 

- Sport na school 

 

Uren: 12u00-13u10 (indien uw kind thuis eet, wordt u kind pas te-

rug verwacht op school vanaf 12u55) 

Plaats: op school 

Vergoeding: 1 euro 

 

Er is naschoolse opvang op school tot 18u00.  Van 16u tot 16u30 

betaalt u 1,25 euro.  Per begonnen half uur daarna betaalt u 75 

cent. Wie na 18u00 komt, betaalt een boete van 6 euro per begon-

nen kwartier. 

Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag. Gelieve uw kind 

op te wachten in stilte in de gang van de studieklas (refter). 

Er is naschoolse sport van 15u45-16u45 (op maandag van 16u15-

17u15) in de turnzaal.  1,50 euro per les; inschrijven per reeks. 

Op maandag is er sport voor de kleuters. 

Op dinsdag is er zwemmen o.l.v. een externe sportsnackbegelei-

der.  

Op donderdag is er sport voor L4-L6, o.l.v. meester Aäron of juf 

Lisa. 

Op vrijdag is er sport voor L1-L3 o.l.v. een externe sportsnackbe-

geleider. 

Vakanties 

 

 

Tijdens vakanties gaan er kampjes door op school, georganiseerd 

door creafant vzw.  Contacteer hiervoor juf Latifa. 
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Vrije dagen 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedagen  

 

 

Organisatie van de eerste 

en plechtige communie    

Herfstvakantie: maandag 3 november - vrijdag 6 november  

Wapenstilstand: woensdag 11 november 

Kerstvakantie: maandag 21 december - vrijdag 1 januari  

Krokusvakantie: maandag 15 februari - vrijdag 19 februari 

Paasvakantie: maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april 

Hemelvaartweekend: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei  

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 

Facultatieve vrije dag: maandag 7 juni 

 

Pedagogische studiedagen zijn op vrijdag 2 oktober 2020 en dinsdag 

24 november 2020. De school is dan gesloten. 

 

 

De eerste communie en het heilig vormsel zijn belangrijke mijlpa-

len in de christelijke vorming van de kinderen.  De eerste commu-

nie wordt op school voorbereid.  Deze voorbereiding maakt deel 

uit van het verplicht godsdienstonderricht. 

De plechtige communie (vormsel) wordt voorbereid in catechese-

groepen, georganiseerd door de parochie van de woonplaats van de 

kinderen. Zie: www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-cen-

trum 
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3 Samenwerking 

3.1 Met de ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 

steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de di-

recteur of met de klasleraar door hen aan te spreken op school, via de agenda, via mail of via te-

lefoon. We organiseren vierjaarlijkse oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school 

en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Directeur: directie@slckeizerkarel.be 

zorgcoördinator Els Velghe: els.velghe@slckeizerkarel.be 

brugfiguur Karen De Baets: karen.debaets@slckeizerkarel.be 

 

Ouderraad 

 

Voorzitters: Kristof Catelyn en Kelly Gevaert 

Contactgegevens voorzitter: ouderraad@slckeizerkarel.be 

 

Schoolraad Voorzitters: Kristof Catelyn 

Contactgegevens voorzitter: ouderraad@slckeizerkarel.be 

Oudergeleding: Kelly Gevaert en Kristof Catelyn 

Personeelsgeleding: Dominiek De Clerck en Inge Gunst 

Lokale gemeenschap: Mohammed Abdel en Lowie De Spiegeleer 

Afgevaardigden vanuit schoolbestuur: Peter Ampe en Bart Serras 

3.2 Met de leerlingen 

Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure: de leerlingen worden verkozen in de klas 

door hun medeleerlingen. 

Samenstelling: 2 leerlingen per klas van het lager. 

Verantwoordelijke leraren: juf Chloé en meester Tim 

3.3 Met externen 

Centrum voor Leer-

lingbegeleiding (CLB) 

Onze school werkt samen met het vrij CLB Gent centrum  

Adres: Marialand 29, 9000 Gent 

mailto:directie@slckeizerkarel.be
mailto:karen.debaets@slckeizerkarel.be
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Contactpersoon CLB: Heleen Bollens 

Arts CLB: Ann Vandenbossche 

e-mailadres: marialand@vclbgent.be 

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 afwezighe-

den 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. 

 

Ondersteuningsnetwerk 

 

 

 

 

Lokaal Overleg Platform 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: diverGENT 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreek-

punt voor ouders: 

e-mailadres: basis@divergent.gent 

tel: 0476 997 734 (Inge Borghart, algemene coördinatie) 

Onze school is gelegen op het grondgebied van groot Gent en maakt 

daardoor deel uit van het Lokaal Overleg Platform Gent. 

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren 

en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van 

uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Alle infor-

matie over het LOP vindt u op hun website www.lop.be . 

Contactpersoon: Els Bertels 

Els.bertels@ond.vlaanderen.be 

0492 72 28 08  

Als school streven we naar een goede communicatie met ouders. 

Tijdens het schooljaar 2006-2007 ondertekenden we het ‘charter voor 

goede communicatie’ in samenwerking met het LOP (Lokaal Overleg 

Platform Gent). 

Onze school: 

 zorgt ervoor dat ouders zich van bij de inschrijving wel-
kom voelen, 

 doet blijvend inspanningen om ouders uit te nodigen, ook 
al gingen zij daar in het verleden niet op in, 

 toont interesse en respect voor elke ouder, 

mailto:basis@divergent.gent
http://www.lop.be/
mailto:Els.bertels@ond.vlaanderen.be
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 geeft begrijpelijke en correcte informatie aan ouders over 
de schoolkosten, betaling en eventueel sociale voorzienin-
gen, 

 zorgt ervoor dat het schoolreglement voor alle ouders 

begrijpelijk is, 

 wil de culturele achtergrond en gezinssituatie van elke 
leerling leren kennen om daar op school en in de klas 
passend gebruik van te maken, 

 erkent de ouder als opvoedingspartner, 

 erkent ook de ouder die niet zelf voor zijn of haar kind 
kan zorgen. 

 

3.4 Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake Leerlingen-

rechten 

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 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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DEEL I - Pedagogisch project 

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

school. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of re-

ligieuze 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 katho-

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

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

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

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

stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van 

de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

 

1   Ons pedagogisch opvoedingsproject 

 

‘We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, 

wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren.’ 

In ons pedagogisch opvoedingsproject omschrijven wij welke waarden wij als team vooropstellen in 

onze school. Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch 

project van onze school staan en deze mee helpen dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van 

onze uitgangspunten. U kunt steeds bij de leerkrachten en de directeur terecht voor verdere infor-

matie. 

1.1 De uitgangspunten van onze christelijke identiteit 
 

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord 

onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspi-

ratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie 

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

anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid er-

varen we God als dragende kracht en wordt aan christenen een ei-

gen kijk op het leven gegeven. 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen gevolgd worden, 

komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. 

 

Wij zijn een katholiek dialoogschool waar interreligieuze dialoog en levensbeschouwelijke reflectie 

op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.  Wij hebben respect voor 

andersgelovigen en wij verwachten van andersgelovigen het respect voor onze levensbeschouwing. 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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1.2 Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod 
 

We staan stil bij wat kinderen moeten verwerven om op te groeien. 

Het unieke in elk kind staat voorop. Onze school streeft de harmo-

nische ontwikkeling van de totale persoon na: de ontplooiing van 

hoofd, hart en handen staat centraal. 

In ons aanbod zorgen we voor een logische samenhang: we werken 

met leerlijnen uit het leerplan ZILL waarin het ene logisch uit het 

andere voortvloeit. We bouwen voort op wat de kinderen reeds be-

heersen door te differentiëren.  We sluiten aan op de leefwereld 

van de kinderen om hen te motiveren.   

 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Leerlingen moeten zin 

hebben in leren en zin hebben in leven.  We streven intrinsieke motivatie na middels verantwoor-

delijkheid, zelfsturing, interactie en haalbaarheid.   

 

2.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat 
 

Kinderen kunnen pas ten goede ontwikkelen als ze zich goed voelen met zichzelf, de anderen en de 

wereld om hen heen.  Het welbevinden van elke leerling is onze basiszorg.   

 

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

ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover 

het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij deze positieve in-

gesteldheid. 

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Wij kunnen dit leren 

ondersteunen door een stimulerend opvoedingsklimaat te creëren 

waar interactie met medeleerlingen en de leerkrachten een belang-

rijke rol speelt. 

 

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

We streven ernaar elk kind in zijn eigenheid te waarderen. We om-

ringen kinderen daarom met een brede zorg. We willen hen alle mo-

gelijke kansen bieden om te groeien. Daarom streven we naar een 

positief en rijk klasmilieu.  
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 We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van 

alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen 
vragen en zorgen. We stemmen het onderwijs zoveel 
mogelijk af op de noden van elk kind. 

 We verbreden zo goed mogelijk onze zorgen voor kin-
deren van wie de ontwikkeling anders verloopt dan ver-
wacht (sneller of trager). 

  
Vanuit de vaststelling dat er een grote verscheidenheid is bij de ons toevertrouwde kinderen (sociale 

herkomst, culturele achtergrond, religieuze instelling, capaciteit, gezondheid,…) willen we alle kin-

deren evenveel kansen bieden.  

 

2.5 Onze school als gemeenschap en organisatie 
 

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van 

kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen 

voor een goede organisatie. 

Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen, 

overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. 

  

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 

 de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom 
streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van 
ouders bij de school. (zie engagementsverklaring) 

 het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid op school. 

 externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professiona-
lisering. 

 Initiatieven vanuit de buurt, zo is er een brugfiguur op school die initiatieven opzet 
t.v.v. een goede ouderbetrokkenheid. 
 

 
 

2.  Onze missie 

Sint Lievencollege Keizer Karelstraat is … 

 … een school waar elk kind een naam heeft. 

Alle leerkrachten kennen de kinderen bij naam.  De kinderen worden als individu benaderd. We 

organiseren klasoverschrijdende projecten zodat de kinderen elkaar leren kennen en leren omgaan 

met kinderen van alle leeftijden. Elk kind leert dat hij/zij mag zijn zoals hij/zij is.  

… een school waar een kind zich thuis voelt. 
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Sint Lievenscollege is een school met veel aandacht voor het welzijn van kinderen. Elk kind krijgt 

extra aandacht daar waar hij of zij het nodig heeft. Zowel kinderen die het wat moeilijker hebben 

als kinderen die wat meer aankunnen worden persoonlijk begeleid. Naast de schoolse focus op leren 

en presteren is er grote aandacht voor de beleving en de emoties van een kind. Dit stimuleert een 

positief zelfwaardegevoel.   We willen immers dat de kinderen als zelfzekere en gelukkige jongeren 

onze school verlaten. 

… een school die elk kind stimuleert in discipline en creativiteit. 

Sint Lievenscollege is een school die de meerwaarde van klassiek onderwijs combineert met ver-

nieuwende onderwijsmethodes. Een kind krijgt er de nodige structuur en discipline aangeboden. 

Tegelijkertijd wordt gefocust op de inbreng van het kind via kringgesprekken en interactieve werk-

vormen waardoor creativiteit, autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel gesti-

muleerd worden.  

… een school waar een kind leert leven in de maatschappij zoals die nu is. 

Waarden, normen en competenties zoals gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, samenwerken, luis-

teren naar elkaar, respect… staan centraal in het klas- en schoolgebeuren zodat elk kind sterker 

wordt en leert omgaan met de realiteit van diversiteit in de maatschappij.   In de hogere leerjaren 

komt de actualiteit veelvuldig aan bod. 

…een school die over de muren kijkt 

De leeromgeving van de kinderen wordt uitgebreid buiten de schoolmuren. Leeruitstappen, open-

luchtklassen, bezoeken en activiteiten in de stad en daarbuiten zorgen ervoor dat de kinderen op 

een open manier kennis maken met en oog krijgen voor natuur, cultuur, maatschappij en sport.  

… een school met een dynamisch lerarenteam dat er elke dag voor gaat. 

Op Sint Lievenscollege komen leerkrachten werken met een hart voor de kinderen en een passie 

voor hun job. Elke dag zetten ze zich ten volle in om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden met oog 

voor vernieuwende methodieken. Vaak werken zij samen via teamteaching (meerdere leerkrachten 

in 1 klas).  Zij organiseren projecten die ze samen met de kinderen uitwerken en vorm geven. 

… een school waar elke ouder zich welkom voelt. 

Sint Lievenscollege is een open school en streeft een optimale ouderbetrokkenheid na.  Ouders 

kunnen steeds terecht bij de leerkrachten.  Kleuters worden afgezet en opgehaald in de klas om de 
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overgang tussen thuis en school zo zacht mogelijk te maken.  Via de ouderraad kunnen ouders advies 

geven bij het nemen van beslissingen op schoolniveau. Het schoolteam werkt verschillende activi-

teiten uit om ouders bij het schoolgebeuren te betrekken; bvb. fruitmoekes, leesouders, zwemou-

ders, atelierdag, samen ontbijten,  ….  

…een school die investeert in kwalitatieve naschoolse opvang voor alle kinderen. 

Elke avond krijgt een kind, indien gewenst, begeleiding bij huiswerkopdrachten. Leerkrachten on-
dersteunen, stimuleren en volgen de kinderen op bij het maken van huiswerk en instuderen van 
lessen. Op die manier leren zij studeren.   

Er worden budgetvriendelijke naschoolse sportactiviteiten georganiseerd op school zodat alle kin-
deren toegang kunnen hebben tot kwaliteitsvolle naschoolse activiteiten. 

 … een school waar de directie dicht bij de kinderen en de ouders staat. 

Een moderne invulling van de directiefunctie maakt dat naast het pedagogisch en organisatorisch 

leiden van een school en een lerarenteam, zij alle kinderen kent en toegankelijk is voor ouders.  
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DEEL III - Het reglement 

1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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

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

ten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 

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

voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

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

 

1.1  Oudercontacten. 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je 

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

een curieuzeneuzedag.  U kunt dan samen met uw kind kennis maken met de leraar, de klasgeno-

ten, de andere ouders, de manier van werken, …  

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

via vijfjaarlijkse rapporten.  Uw kind krijgt wekelijks zijn toetsenmap mee naar huis. 

We organiseren ook vier keer per jaar individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 

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

kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via de agenda of via de leraar voor 

of na school. 

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

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

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

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evo-

lutie van je kind. 

 

1.2  Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

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

tig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot 

een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  
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We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we bege-

leidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen 

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

van het getuigschrift basisonderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het 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 8u40 en eindigt om 15u55 (maan-

dag), 15u30 (dinsdag, donderdag en vrijdag) of om 11u50 (woensdag) . Omdat we een zachte over-

gang van huis naar school belangrijk vinden kan je uw kleuter vanaf 8u30 afzetten in de klas.  Je 

kan dan even blijven; om 8u45 verlaat je de klas.  Kinderen die te laat toekomen melden zich aan 

bij het secretariaat We verwachten dat je ons voor 8u25 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. 

Het CLB stelt een begeleidingsdossier op vanaf 5 problematische afwezigheden.   

Je kan steeds bij ons terecht in geval van (tijdelijke) problemen rond aanwezigheid op school. We 

zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 

Enkel een dringende reden wettigt het vroeger afhalen van kinderen tijdens de lesuren.  Daarvoor 

biedt u zich eerst aan bij de directie die hiervoor toestemming kan geven.  Het is nodig dat u een 

bewijs van doktersafspraak, afspraak bij de burgelijke stand….bij u heeft.  Een verklaring van 

‘vroeger verlaten van de school’ dient ondertekend te worden. 

 

1.3  Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we onder meer door doelgerichte observaties 

en door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde 

momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan 

individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de zorgcoördinator of di-

recteur. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aan-

passingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan 

we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je 

kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind geor-

ganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat 

wij van jou als ouder verwachten. 

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

volgt en naleeft. 

 

1.4  Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 
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Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun school-

loopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het le-

ren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat te-

genover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwik-

keling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijs-

taal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het le-

ren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je en-

gagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 U kunt als ouder zelf Nederlandse lessen volgen. 

 U kunt uw kind naschools extra lessen Nederlands laten volgen. 

 U kunt uw kind laten begeleiden bij het maken van de huistaken en bij het leren van de 
lessen (bv. door in de studie te blijven op school, een Nederlandstalige huiswerkbegelei-
dingsdienst in de buurt te zoeken,…). 

 Bij elk contact met de school, probeert u zelf Nederlands te praten of zorgt u voor een tolk 
die u kan bijstaan. 

 U kunt uw kind aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

 U kunt uw kind aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

 U kunt uw kind aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep: koor, muziekschool, te-

kenacademie,…. 

 U laat uw kind dagelijks naar Nederlandstalige programma’s op tv kijken en praat erover 
samen met uw kind. 

 U laat uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes spelen. 

 U leest elke avond voor uit een Nederlandstalig jeugdboek. 

 U bezoekt regelmatig de bibliotheek en ontleent er boeken die u samen met uw kind leest. 

 Binnen de school en bij elke schoolactiviteit, praat u enkel Nederlands met uw kind, met 

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. 

 U laat uw kind in de vrije tijd regelmatig spelen met Nederlandstalige kinderen. 

 U schrijft uw kind in voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 U schrijft uw kind in voor Nederlandstalige taalkampen. 
 

Voor informatie over buitenschoolse initiatieven hieromtrent kan u terecht bij de brugfiguur. 

 

2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen  

2.1  Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 

Er zijn 3 aanmeldings- en inschrijvingsperiodes: 

 1ste periode: dit is een voorrangsperiode om in te schrijven voor kinderen die reeds een 
broer of zus op onze school hebben, kinderen uit dezelfde leefentiteit of kinderen van 
personeel. 

 2de periode: dit is een algemene aanmeldingsperiode. De aanmeldingen kunnen uitsluitend 
gebeuren per computer, via de website www.meldjeaan.be. Een bevestigde aanmelding 
staat niet gelijk aan een inschrijving. Het computersysteem van het LOP bepaalt een rang-
orde op basis van GOK-indicatoren, afstand van de woonplaats tot de school en afstand van 
de werkplaats van de ouders tot de school. Pas na het afsluiten van de aanmeldingsperiode 
kan een ingangsticket worden toegekend. De ouders worden daarvan door het LOP op de 

http://www.meldjeaan.be/
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hoogte gesteld. Met dit ingangsticket kan de inschrijving definitief gemaakt worden op de 
school. 
Is uw kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvangt u van ons een weigeringsdocument. Op 

dit weigeringsdocument staat waarom u geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst 

uw kind staat en waar u terecht kunt met eventuele klachten. 

 3de periode: kinderen zonder ingangsticket kunnen nu vrij ingeschreven worden, voor zover 
de vastgestelde capaciteit dit toelaat. 

 

De data van de periodes en alle andere informatie hieromtrent vindt u op www.lop.be (= lokaal 

overlegplatform) of www.meldjeaan.be . 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit  van uw kind 

bevestigt en de geboortedatum wettigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, de kids-IDkaart, een 

identiteitsstuk van uw kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een 

reispas,…). Bij de inschrijving wordt ook het rijksregisternummer gevraagd teneinde aan de admi-

nistratieve verplichtingen te kunnen voldoen.  Bij elke nieuwe inschrijving dient schriftelijk beves-

tigd te worden dat uw kind niet in een andere school is ingeschreven. 

Een inschrijving is pas definitief na instemming door de ouders met het schoolreglement en het 

pedagogisch project van de school. Als ouder ondertekent u ‘voor kennisneming en voor akkoord’.  

Eenmaal ingeschreven in onze school, 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 wan-

neer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

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

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

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. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. 

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 

31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

2.2  Toelatingsvoorwaarden tot de kleuterschool 

 

Wanneer uw kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt uw kleuter opgeno-

men in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt uw kleuter toegelaten in de 

school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leer-

plichtig.  

http://www.lop.be/
http://www.meldjeaan.be/
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Kleuters tussen 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de vol-

gende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
• de eerste schooldag van februari; 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
• de eerste schooldag na de paasvakantie; 
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 
 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure 

ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

 

2.3  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

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

voldoet.  

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 
januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal 
bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voor-
waarden voldoen : 
 
1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap er-
kende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 
halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn  (halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleu-
terschool worden beschouwd als aanwezigheid) 
 
 2° een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand aan de in-
stap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit advies behelst de mate 
waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen 
starten. 
 
3° bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating door de klassen-
raad van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. Leerlingen met een 
ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen 
een taaltraject doorlopen. 
 
4° voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de school 
voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot het regu-
liere traject, of een taalbad in het gewoon lager onderwijs volgt. 
 
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager on-

derwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Deze leerling kan in het 

lager onderwijs ingeschreven worden na positief advies van het CLB en na de toelating door de 

klassenraad van de lagere school. Ouders hebben hier geen beslissingsrecht. 
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1.4 Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht (5 jaar) , en voor de leerlingen 

die voor het eerst in het lager onderwijs instromen een verplichte 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. 

2.5  Inschrijving onder ontbindende voorwaarden 

 
Wanneer uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school een 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. 

 

Als na inschrijving pas blijkt dat er een verslag is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 
wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden. 
 

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. 

 

2.6  Weigeren van leerlingen 

Ouders hebben het recht hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school 

een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden: 

 de leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden. 

 de betrokken leerling werd het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief 
uitgesloten uit de school. 

 de betrokken leerlingengroep heeft haar maximumcapaciteit bereikt. De capaciteit van de 
klassen kan u terugvinden op de website van het LOP. Deze maximumcapaciteit kan ver-
schillen per leerlingengroep. 
 

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 inschrijvingsregis-

ter behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

 

2.7 Leerplicht 

 

Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er 

een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen, een 

achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klassen-

raad en het CLB. 
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 De leerlingen in het lager onderwijs of als zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs moeten al-
tijd aanwezig ,behalve bij gewettigde afwezigheid; 
                        -vijfjarige in het kleuteronderwijs : voldoende aanwezig (minstens 290 halve da-
gen )  
                      -deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerlingengroep of de leerling 

worden georganiseerd, behoudens vrijstelling .Deelnemen aan het taalbad of een ander taalinte-

gratietraject wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor de leerlingengroep of de leerling 

wordt georganiseerd.. 

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsrede-

nen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van uw leerplichtig kind. U moet 

er op toezien dat het alle schooldagen in de school aanwezig is en er ook echt de lessen volgt.  

Kinderen buiten de schoolvakanties meenemen op reis is nooit toegelaten. 

3 Ouderlijk gezag 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

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

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

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Alle info vanuit de school wordt normaliter per 1 exemplaar meegegeven met de leerlingen.  Indien 

u wenst dat deze info aan beide ouders bezorgd wordt, dan brengt u hiervan de klastitularis of 

de directie schriftelijk op de hoogte. 

3.4 Co-schoolschap 

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

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

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

in- en uitschrijven.    

 

4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

4.1 overgang naar volgende leerlingengroep 
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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 om-

dat 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 schoolloop-
baan van school verandert, terechtkomt. 

Wij hanteren geen enkelvoudige procentnormen. Het advies tot zittenblijven wordt enkel uitgesp-
roken na overleg tussen klasleerkracht, zorgcoördinator en CLB, waarbij de volgende elementen 
overwogen worden en al of niet een rol kunnen spelen: 

 de aanwezige leerachterstand 

 de mate waarin een leerstoornis kan onderscheiden worden van een algemene leerachter-
stand 

 werkhouding 

 welbevinden 

 reeds eerder een jaar schoolse achterstand opgelopen hebben 

 langdurige afwezigheid of vele korte afwezigheden 

 op één of meerdere vakken geen 60% halen (specifiek voor de lagere school) 
 

Alternatieven voor zittenblijven kunnen zijn: 

 individuele leertrajecten  

 na het vierde leerjaar: doorverwijzing naar de brugklas (herhaling wiskunde en taalleerstof 
ter voorbereiding op de B-stroom) 

 doorverwijzing naar 1B (het eerste beroepsvoorbereidend leerjaar) mogelijk vanaf na het 
4de leerjaar en 12-jarige leeftijd 
 

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toe-
gelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 
schooljaar voor je kind zijn. 

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 toelatingsvoor-

waarden. 

4.2 vormen van leerlingengroepen 
 

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

kleuterschool na een instapdatum). 

Het is eveneens de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van 

zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

4.2.1 Flexibele leerwegen via de speelleerklas, maatklassen, de brugklas en co-teaching 

Co-teachen in de kleuterklas 

In de kleuterklassen is er co-teachen (=voltijds, met 2 of meer leerkrachten een kleuters begelei-

den).  De kleuters zitten op leeftijd, volgens geboortejaar. 

De instapklas en K1 zitten samen o.l.v 2 kleuterjuffen en een kinderverzorgster 
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De groep K2 en K3 zit samen o.l.v. 2 kleuterljuffen.  Via co-teachen kunnen we onze kleuters beter 

begeleiden en bieden we hen meer interactie- oefen en spreekkansen.  Eén kleuterleider blijft de 

verantwoordelijkheid dragen over een groep kinderen en is het aanspreekpunt wanneer het deze 

kinderen betreft.  We noemen deze juf/meester de ‘nestjuf’ of ‘nestmeester’. 

 

 

 

Lager: onderwijs op maat van elk kind 

Tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar richten wij een speelleerklas eerste leerjaar in.  

In de voormiddag werken we op het tempo van elk kind verder aan de reken-, schrijf- en leesvoor-

waarden.  In de namiddag sluiten de kinderen aan bij de andere eersteklassers in de werkvorm van 

hoekenwerk, geleid door 3 leerkrachten. 

In het tweede, derde en vierde leerjaar organiseren we voor wiskunde en spelling maatklassen (3 

groepen per leerjaar), zodat de kinderen onderwijs op hun maat krijgen (75 minuten per dag) en 

toch bij hun leeftijdsgenoten blijven zitten.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  

De begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.  Kin-

deren die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10 

kinderen les krijgen.  Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met veel-

vuldige verwoording, …  Kinderen die sterk zijn in wiskunde/spelling zullen sneller zelfstandig aan 

de slag gaan, de verdiepingsoefeningen maken,…  

Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we 75 minuten per dag een brugklas.  Daar wordt 

de leerstof die nodig is om te kunnen starten in de B-stroom (het middelbare beroepsonderwijs) 

aangebracht, zodat deze kinderen sterk kunnen starten in het middelbaar.  De overige tijd sluiten 

deze leerlingen aan bij hun gewone (nest)klassen: 5A,5B, 6A, 6B. 

 

4.2.2  Basisprincipe: nestklassen 

Het grootste deel van de tijd zitten de kinderen dus in hun nestklas.  Onze school opteert voor vaste 

klasgroepen met een mogelijkheid tot een verdeelprocedure. Wij streven ernaar om zo heterogeen 

mogelijke groepen te maken.  

Bij de indeling van de groepen willen we met volgende zaken rekening houden: 

 de mogelijkheden van de kinderen 

 aantal jongens/meisjes 

 het karakter van de kinderen 

 de kinderen die extra zorg nodig hebben 

 het aantal kinderen dat overzit 

 vriendjes 

 de herkomst en thuistaal van de kinderen 
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4.2.3 Betrokken personen 

Bij de indeling worden volgende personen betrokken: 

 de klasleraar 

 de teamleraar 

 de directeur 

 de LO-leraar 
 

In het lager houden we de klasgroep in de regel onveranderd (bvb. 1A naar 2B) met het oog op het 

vormen van een hechte klasgroep. 

4.2.4 Wanneer wordt er beslist om te herverdelen? 

1. Op vraag van de leerkrachten van het huidige schooljaar 
a. Doorheen het schooljaar zijn er duidelijke signalen gegeven dat de groepssamen-

stelling tot problemen leidt. Dit is terug te vinden in de observaties van de klasleer-
kracht en/of in het leerlingendossier. 

b. Na de paasvakantie wordt de vraag geformuleerd tijdens een personeelsvergade-
ring. 

c. De directie bekijkt alle signalen en neemt een beslissing. 
2. Wanneer er onevenwichtige klasgroepen zijn ontstaan. 

a. Wanneer het aantal leerlingen per klas 4 of meer leerlingen verschilt met de andere 
klassen in hetzelfde leerjaar. 

b. Wanneer er een uitzonderlijke en onevenwichtige concentratie van zorgkinderen 
ontstaat. 

c. Wanneer er een uitzonderlijke en onevenwichtige concentratie van anderstaligen 
ontstaat. 

 

4.2.4 Toewijzing van de klasgroepen aan de leerkrachten 

Dit valt onder de bevoegdheid van de directie die hierbij een vaste procedure volgt. 

 

4.2.5 Communicatie 

Bij een eventuele herverdeling wordt er aan de ouders gemeld dat de klassen zullen herverdeeld 

worden. 

Indien de omstandigheden het toelaten zullen de kinderen op het einde van het schooljaar een brief 

krijgen, waarin vermeld staat in welke klasgroep ze zullen zitten. Indien mogelijk wordt de klasti-

tularis reeds toegekend, indien niet wordt deze bekend gemaakt aan het einde van de vakantie of 

bij het begin van het volgende schooljaar. 

 

5 Afwezigheden 

 Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  
  
Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er 
een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van 
dat aantal halve dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de 
leerling kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden meegere-
kend worden. 
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Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager 

onderwijs, moeten de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager on-

derwijs. 

 

5.1 Wegens ziekte 

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

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 

voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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

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

de schooluren plaats vinden. 

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

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

 

5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is 

geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezig-

heid. Je 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 die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katho-

lieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 

 …. 

 

5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de 

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een ver-

eniging 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 les-

tijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 15); 

 de deelname aan time-out-projecten;  
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 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op va-

kantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind 

op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 

5.4 Problematische afwezigheden 

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

elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 

achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager 

onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsver-

klaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving). 

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

matische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart wor-

den. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

6 Onderwijs aan huis 

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, syn-

chroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een (liefst schriftelijke) aanvraag indienen bij 

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

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

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

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 georga-

niseerd 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 me-

dische 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.  
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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 leerlingen-

groep 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 mogelijk-

heid 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. 

 

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) 

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

ren. Dat zijn normale schoolactiviteiten.   Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van 

dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.  De 

communicatie hieromtrent gebeurt via brieven opgesteld door de klasleerkracht. 

We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactivi-

teiten die langer duren dan één dag. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijs-

aanbod dat we aan je kind geven.  Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke 

schriftelijk toestemming van de ouders vereist.  Voor iedere meerdaagse exttra-muros activiteit 

wordt een afzonderlijke brief meegegeven met uw kind.  Leerlingen die niet deelnemen aan ex-

tra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

 

8 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonder-

wijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in vol-

doende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuig-

schrift 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 la-

ger onderwijs staat. 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijk-

waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuig-

schrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 
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niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloop-

baan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schoolja-

ren lager onderwijs staat. 

 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderin-

gen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vra-

gen. 

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

raad. 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 ba-

sisonderwijs.  

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

neer 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. 

 

8.2 Beroepsprocedure 

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

derwijs, 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 ont-

vangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een over-

leg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit ge-

sprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, via e-mail directie@slckeizerkarel.be.  

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 over-
wegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 
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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:  

VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Centrum 

t.a.v. Marleen Lietaer 

Zilverenberg 1 

9000 Gent  

of 

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

soonlijk 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 school-

bestuur. 

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 inhoude-

lijk 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 be-

handelen. 

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

tuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

5   Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstel-

len. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur ver-

bonden 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. Het is enkel mogelijk om 

een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

7 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze sa-

menstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht 

of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De be-

roepscommissie 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 
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de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als te-

gen 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 ge-

bracht. 

 

9 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
 

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

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

sen 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.  

9.1 Begeleidende maatregelen 

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

met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je 

kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 Een gesprek met de zorgcoördinator, klasleraar, de leerlingbegeleider, de begeleider van het 

ondersteuningsnetwerk, de directeur; 

 Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de 

time-out ruimte gaan (bvb. op de rustvoetjes staan, op de gang, op de speelplaats, in de bin-

nentuin, bij de zorgcoördinator, de leerlingenbegeleider of directeur). Zo kan je kind even tot 

rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

 Een begeleidingsplan of contract:  

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich 

meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee 

verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan of het contract worden samen 

met je kind opgevolgd.  

 

9.2 Herstel  

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

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

over met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  
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 een herstelgesprek tussen de betrokkenen o.b.v. de klasleraar, de leerlingbegeleder of de 

zorgcoördinator; 

 een bemiddelingsgesprek o.b.v. de klasleraar, de leerlingenbegeleider of de zorgcoördinator;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

 

9.3 Ordemaatregelen 

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

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

je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 één tot drie middagpauzes op het secretariaat verblijven; 

 een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk maar we gaan graag in gesprek met u als ou-

der hierover.  Spreek ons gerust aan.  

9.4 Tuchtmaatregelen 

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

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

en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 

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

leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

 

 

 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerling in het 

lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te 

kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
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In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je 

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

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

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

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

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

gende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen 

verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode 

kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

  
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerling in het lager onderwijs definitief uitslui-

ten. 

De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden 

van het TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het TOAH. 

Kleuters, zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze doelgroep ge-

informeerd worden over TOAH 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

gen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

dure 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. 

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uit-

genodigd 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 ge-

sprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tucht-

dossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

2. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aan-

getekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslis-

sing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslis-

sing de beroepsmogelijkheden. 

3. 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 ken-

nisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoor-

delijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat 

hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
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Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daar-

aan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uit-
sluiting 

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

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel 

aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang 

van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd be-

kend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een an-

dere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

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

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

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

gen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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: 

VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Centrum 

t.a.v. de voorzitter Marleen Lietaer 

Zilverenberg 1 

9000 Gent  

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 heb-

ben 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 be-

wijs van ontvangst). 
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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 be-

handelen 

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

wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

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

van de ouders grondig zal onderzoeken. 

2 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kun-

nen 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 noodza-

kelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

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

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

3 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 ver-

bonden 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 beslis-

sing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk af-

wijzen. 

4 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. 

 

9.6 Bejegening van de leerkrachten 

Wij willen een open school zijn waar ouders zich welkom voelen.  Verbale of fysieke agressie ten 

opzichte van de leraren, door leerlingen of ouders, wordt echter niet getolereerd en kan aanleiding 

zijn tot uitsluiting van de school.   

 

9.7  Bejegening van andere kinderen en ouders 

Wij willen een open school zijn en laten daarom ouders toe tot op de speelplaats en tot in de klas 

(open onthaal in de kleuterklassen). Verbale of fysieke agressie op het schooldomein door ouders 

ten aanzien van andere ouders of hun kinderen wordt niet getolereerd en kan aanleiding zijn tot 

het verbieden van toegang tot het schooldomein.  Indien er problemen zijn tussen uw kind en een 
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andere leerling, dient u zich te wenden tot de leerkrachten of de directeur (en niet tot de betref-

fende leerling of zijn/haar ouders). 

 

10.  Bijdrageregeling 

De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 

 

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om de ontwikkelings-

doelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Bv. hand- en werkboeken, schriften, school-

agenda, schrijf-, teken en knutselgerief, zakrekenmachine, passer, geodriehoek, woordenboek, at-

las, … Indien kinderen eigen materiaal wensen te gebruiken is dit steeds mogelijk. 

 

Indien het materiaal van de school opzettelijk beschadigd wordt, of beschadigd wordt/verloren 

geraakt door slordigheid, zal hiervoor de aankoopprijs aangerekend worden via de schoolfactuur. 

 

De kostprijs van extra muros-activiteiten is begrensd. Deze extra muros-activiteiten zijn niet nood-

zakelijk voor het behalen van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen, 

schooluitstappen van één dag. Vanuit de overheid wordt voor één leerjaar van de lagere school het 

zwemmen gesubsidieerd. Onze school opteert ervoor de kinderen van het 3de leerjaar hiervan ge-

bruik te laten maken. 

 

 

 

 

 

 

De minder scherpe maximumfactuur omvat bijdragen van de ouders voor deelname aan meer-

daagse extra-muros activiteiten 

 2de leerjaar: boerderijklas (jaarlijks) 

 3de en 4de leerjaar: sportklas (om de 2 jaar) 
 

Deze minder scherpe maximumfactuur bedraagt maximaal 445 euro voor een kind uit de lagere 

school voor de volledige duur van de lagere school. Voor kleuters mogen hiertoe geen bijdragen 

aangerekend worden aan de ouders. 

De bedragen van de maximumfactuur kunnen geïndexeerd worden. De indexering wordt bekend 

gemaakt door het ministerie. 

Iedere uitstap of activiteit binnen de maximumfactuur wordt bekend gemaakt via een brief van de 

klasleerkracht aan de ouders. 

Hieronder vindt u een overzicht van uw bijdrage voor opvang, studie, maaltijden: 

Leeftijd en niveau Maximaal totaalbedrag 

per schooljaar 

kleuters (per jaar) 45 euro 

lager onderwijs (per leerjaar) 90 euro 
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maaltijden – lunch - middagopvang 

Middagmaal: kleuters: € 2,50 / maaltijd lagere: € 3,50 / maaltijd 

Soep: kleuters: € 0,50 / maaltijd lagere: € 0,70 / maaltijd 

Middagopvang: € 1,00 / middag 

 

Opgelet: wie over de middag naar huis gaat, kan pas terug binnen op school vanaf 12.55 uur. Kin-

deren die vroeger terug komen, zullen voor de middagopvang betalen. 

 

opvang en studie 

Voorschoolse opvang (7.30 uur - 8.00 uur): € 0,50 / dag  

Opvang op woensdagnamiddag: 12.15 uur - 17.00 uur: € 3,00 / uur  

Opgelet: er wordt niet per kwartier, maar per begonnen uur gerekend. 

Studie (ma-di-do):  

 16.00 uur - 16.30 uur: € 1,25 

 16.30 uur - 17.00 uur: + € 0,75 

Opvang na studie:  

 17.00 uur - 17.30 uur: + € 0,75 

 17.30 uur - 18.00 uur: + € 0,75  

Opgelet: Indien u uw kind te laat afhaalt (na 18u/ op woensdag na 16u) wordt u 6 euro per be-

gonnen kwartier aangerekend. 

 

Verplicht uniform gym (lager):  

T-shirt met logo (100% katoen) € 10,00  

 

Zwemmen 

€ 1,00 per zwembeurt (bij ziekte/afwezigheid: enkel met doktersbriefje niet te betalen) uitgezon-

derd derde leerjaar (1 leerjaar op kosten van de school) 

 

Betalingsmodaliteiten 
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Maandelijks wordt er een afrekening meegegeven voor de gemaakte kosten. 

Deze kan vereffend worden per domiciliëring (opvragen op secretariaat), per overschrijving of cash 

(op het secretariaat). 

 

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen 

met onze brugfiguur, Karen De Baets (karen.debaets@slckeizerkarel.be). Het is de bedoeling dat er 

afspraken kunnen gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit. Er zal naar een indi-

viduele oplossing gezocht worden. Wij verzekeren een discrete behandeling van de vraag. 

 

Procedure bij niet-betaling van de leerlingenrekening 

Bij het niet betalen van de schoolrekening zal u, indien nodig tot 3 maal toe hieraan herinnerd 
worden:  

1. Een herinnering staat op de volgende leerlingenrekening. 
2. Een rappel wordt meegegeven met het overzicht van de openstaande rekeningen. 
3. Een rappel wordt meegegeven met het overzicht van de openstaande rekeningen, met 

een uiterste datum van betaling.  
Als blijkt dat op dit herhaald verzoek niet wordt ingegaan, zal de school overgaan tot de nodige 
gerechtelijke stappen en uw dossier overmaken aan een incassobureau. Een administratieve kost 
zal u worden aangerekend. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolre-
kening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te beta-
len. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet 
eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke school-
rekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige rest-
bedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

11 Vrijwilligers 

Vrijwilligers op school 

 

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

van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de 

vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. De school kiest ervoor om de organisatienota in het 

schoolreglement op te nemen, omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord 

ondertekent. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

Organisatie 

VZW Katholieke Scholen Gent-Centrum, Zilverenberg 1, 9000 Gent. 

Verplichte verzekering 
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De school heeft een verzekeringscontract, zoals hierboven vermeld, afgesloten tot dekking van de 

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

ganisatie en de vrijwilligers.  

Vrije verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 

geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van 

de activiteiten.  

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele ver-

goeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

Aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrich-

ten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school 

of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor 

zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een ge-

heimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverle-

ning als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. 

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

vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.  

 

12 Welzijnsbeleid 

12.1  Preventie  

Op school is een preventieadviseur aangesteld die waakt over het preventiebeleid voor personeel 

en leerlingen.  

De preventieadviseur op onze school is …… 

Op regelmatige tijdstippen worden evacuatieoefeningen gehouden. 

 

12.2  Verkeer  

Door ervaringen op te doen, willen we verkeersopvoeding aanbrengen bij de kinderen. Naast de 

reguliere verkeerslessen besteedt onze school extra aandacht aan een veilige schoolomgeving en 

het zich veilig verplaatsen van en naar de school.  

Het dragen van een fluohesje of het gebruik van een fluo overtrek voor de boekentas wordt aange-

moedigd en aangeraden voor de leerlingen op de weg van huis naar school en van school naar huis, 

en dit in de periode tussen de herfst- en paasvakantie.  Bij elke uitstap dragen leerlingen een 

fluovestje.  
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Alle leerlingen die niet aan de schoolpoort worden afgehaald (zowel voetgangers als fietsers), wor-

den in groep begeleid en overgestoken.  Er zijn begeleide rijen 

 - Rij ‘Van Eyck’: - je moet een bus nemen waarvan de halte zich voor de schoolpoort bevindt; 

  - je moet te voet naar huis via de ‘Van Eyckstraat’. 

 - Rij ‘Reep’: - je moet een bus nemen waarvan de halte zich aan de overkant van de 

school bevindt; 

  - je moet te voet naar huis richting de ‘Reep’; 

  - iemand komt je aan de schoolpoort van de ‘Reep’ ophalen; 

Indien kinderen (occasioneel of altijd) alleen naar huis mogen, moet dit schriftelijk meegedeeld 

worden via de agenda.  Gezien de zeer drukke schoolomgeving raadt de school aan om uw kind pas 

ten vroegste op 10-jarige leeftijd alleen naar huis te laten gaan, en dit enkel als het echt nodig is. 

Onze school heeft een werkgroep verkeer.  Door verschillende ludieke acties proberen we samen 

zowel ouders als kinderen ertoe aan te zetten op een veilige en milieubewuste manier naar school 

te komen. 

Zo worden de kinderen er attent op gemaakt hoe belangrijk de zichtbaarheid van de voetganger en 

fietser is, vooral tijdens de donkere wintermaanden.  We oefenen de fietsvaardigheid in van jongsaf 

aan. 

In samenwerking met de ouderraad vestigen wij uw aandacht op de veiligheid van onze kinderen in 

de omgeving van de school. 

Wij vragen u om blijvend aandacht te besteden aan volgende punten: 

 moedig het gebruik van het zebrapad aan, 

 respecteer de verkeersregels i.v.m. het parkeren en stationeren in de straten rond de 
school, 

 moedig je kinderen ten allen tijde aan om een fluohesje te dragen om naar school te 

komen. 
 

12.3   Gezondheid 

Onze school heeft een gezondheidsbeleid, waarin de verschillende onderdelen van gezondheid uit-

gewerkt zijn. 

 

12.4  Geestelijke gezondheid 

Het welbevinden van de kinderen is heel belangrijk. Dit bepaalt in grote mate hoe de kinderen 

vooruitgang maken in het leren, zowel op cognitief als op sociaal vlak. Voor iedere leerkracht is het 

waken over het welbevinden een voortdurende opdracht. Hier wordt op diverse momenten actief 

aan gewerkt, (via de niet-leergebonden eindtermen of de levensbeschouwelijke raakpunten) of oc-

casioneel, naar aanleiding van een gebeurtenis of voorval. 
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De speelplaats is de plaats bij uitstek waar sociale vaardigheden op de proef worden gesteld of in 

praktijk worden gebracht. We proberen de kinderen hierbij te helpen door een duidelijk, positief 

opgesteld speelplaatsreglement. Ook de klas – en speelkoffers, met bijhorende spelregels, dragen 

bij tot het leren naleven van afspraken en het verhogen van de onderlinge verdraagzaamheid.  WE 

trachten elk conflict af te sluiten met een herstelgesprek tussen de betreffende kinderen.  Dat 

gesprek wordt geleid door een toezichter, leraar, de leerlingenbegeleider of zorgcoördinator. 

Geen enkele school is vrij van pestgedrag, de onze dus ook niet. Het is belangrijk dat pesten (sys-

tematisch en doelbewust negatief gedrag van één, maar meestal meerdere kinderen t.o.v. een 

enkeling) steeds gemeld wordt aan de leraar of directeur. Iedere klacht wordt besproken in het 

zorgteam. Ingeval van echt pestgedrag wordt een stappenplan in gang gezet (no-blame methode), 

waarbij alle partijen actief betrokken worden.  

Het rechtstreeks benaderen van kinderen of ouders door de ouders van de gepeste kinderen raden 

wij ten stelligste af, daar dit kan leiden tot hoogoplopende conflicten, die niet in een school thuis-

horen. 

Indien ouders zich blijvend zorgen maken over het welbevinden van hun kind, kunnen zij hierover 

contact nemen met het CLB.  

 

12.5  Voeding en drank 

We stimuleren gezonde, evenwichtige voeding. 

Warme maaltijden worden gemaakt op het Humaniora en op school geleverd. In overleg met de 

traiteur vragen we voldoende afwisseling in het aanbod (soep, koude en warme groenten, vegeta-

rische of vlees-/vismaaltijd, dessert). 

Het maandmenu kan u vinden op onze website. 

Het lunchpakket van uw kind is best evenwichtig samengesteld. 

De kinderen mogen een flesje water bij zich hebben in de klas en regelmatig eens drinken. Het is 

belangrijk dat kinderen voldoende drinken. Dit verhoogt de concentratie en de gezondheid. 

Onze school biedt water en soep aan bij de boterhammen.  

In de voormiddag mogen de kinderen een stuk fruit of groente meebrengen. Een droge koek of 

boterham is toegelaten in de korte namiddagpauze. 

Voor verjaardagen zijn een drankje, een koek, een cake, een stuk fruit, een boekje voor de klasbi-

bliotheek, … toegelaten.  Snoep, slagroomtaarten, chips, … worden terug meegegeven naar huis. 

 

12.6  Bewegen 

Naast de lessen bewegingsopvoeding (2uur per week) worden kinderen extra gestimuleerd om te 

bewegen tijdens de speeltijden. Over de middag hebben de kinderen van het lager (va.tweede 

leerjaar) de mogelijkheid om naar het park te gaan zodat ze extra bewegingsruimte hebben. 
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Een kind heeft elke dag minstens één uur beweging nodig. Kinderen kunnen hun portie beweging 

halen uit fietsen (naar school), spelen in de tuin, sport,… 

Voor elke leeftijd is er mogelijkheid tot een uur naschoolse sport, aan een zo laag mogelijke deel-

nameprijs. 

 

12.7  Milieu op school 

Als school willen we een steentje bijdragen aan een milieubewuster leven. We leren onze leerlingen 

het afval uit de klas en uit de eetzaal op een milieuvriendelijke manier te sorteren.  

De kinderen wordt aangeraden boterhammetjes mee te brengen in een brooddoos zonder extra 

folies binnenin. 

Ook verpakkingen van koekjes worden thuisgelaten.  Indien u geen koekendoos heeft, kunt u deze 

verkrijgen bij de brugfiguur. 

Gebruik herbruikbare drinkbussen voor het drinkwater.  Indien u geen drinkbus heeft, kunt u deze 

verkrijgen bij de brugfiguur. 

Samen bouwen we aan een milieubewuste school. 

 

12.8  Medicatie 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedie-

nen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen 

gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp 

verzoeken. 

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

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 samen-

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

Indien een kind onwel wordt tijdens de lesuren proberen wij steeds de ouders of nauwe verwanten 

te bereiken. Gelieve daarom op het informatieformulier dat u bij het begin van het schooljaar 

ontvangt, een telefoonnummer door te geven waarop er steeds iemand te bereiken is.   

Kleine wonden verzorgen de leerkrachten.  Verschillende leerkrachten hebben een EHBO-opleiding 

gevolgd en verzorgen de meer ernstige wonden.   De school vervoert geen kinderen naar de dokter 

of  naar het ziekenhuis.  Indien uw kind dringend  gebracht moet worden naar een dokter, bellen 

wij een ambulance. 
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12.9  Ongevallen en schoolverzekering 

Ondanks alle voorzorgen die de ouders en de school nemen, kan er af en toe eens een ongeval of 

een beschadiging gebeuren. Gelukkig is er dan de schoolverzekering (IC-verzekeringen) die meestal 

kan instaan voor de vergoeding van de kosten. Het is echter niet altijd dezelfde verzekering die 

moet aangesproken worden. Anderzijds zijn sommige dingen niet verzekerbaar en moet er ook re-

kening gehouden worden met een vastgelegde vrijstelling (franchise). Daarom graag een woordje 

uitleg. 

Vertrekpunt is het gehele schoolleven. Elke activiteit georganiseerd door de school valt onder de-

zelfde verzekeringswaarborg: lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreizen en uitstappen, school-

feesten, organisaties van de ouderraad, …  

De ongevallen die zich kunnen voordoen op weg van school naar huis en omgekeerd worden ook 

gedekt. Dit beperkt zich evenwel tot de gevallen waar de leerlingen de normale (veilige) weg volgen 

en slechts de nodige tijd gebruiken. Daarom dringen we erop aan dat de kinderen de veiligste weg 

van huis naar school en terug. Wie de school of de rij zonder toelating verlaat, zal terecht gewezen 

worden. Leerlingen die na de school snoep halen of boodschappen doen, vallen niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de school. 

 

12.10  Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Wanneer de school, zijn leerkrachten, zijn leerlingen, schade berokkent aan derden en zij hier-

voor aansprakelijk wordt gesteld dan dient zij deze schade ook te vergoeden (art. 1382-1386 van 

het Burgerlijk Wetboek). 

Deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, maar hier valt de weg van en naar de school 

niet onder! Het schoolleven geldt enkel wanneer zij onder toezicht van de school staan. 

Het is van daaruit belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de  ongevallen die hun 

kinderen op weg van en naar de school veroorzaken persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld wor-

den. Het afsluiten van een verzekering B.A. privé-leven is dus geen overbodige luxe! 

Concreet voorbeeld: 

 

Een leerling fietst naar huis en rijdt daarbij tegen een geparkeerde wagen aan. De leerling 

valt en breekt zijn arm, de fiets is stuk en er is schade aan de geparkeerde auto. 

De medische kosten van de gebroken arm, boven de vergoeding van de mutualiteit, worden 

vergoed door de schoolverzekering. 

De schade aan de fiets is niet verzekerd. 

De schade aan de geparkeerde wagen valt onder de verzekering van de ouders. 

 

12.11  Vrijwilligers en voertuigen. 
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Soms vragen wij aan ouders om mee leerlingen te vervoeren, vaak helpen ouders of andere vrijwil-

ligers mee aan schoolfeesten of andere organisaties. Deze personen vallen onder dezelfde school-

polis en zijn in dezelfde mate verzekerd. 

Meer zelfs, voor het rijden met een eigen voertuig in opdracht van de school, werd een afzonderlijke 

polis afgesloten. Personenwagens, monovolumewagens, minibusjes, lichte vrachtwagens en moto’s 

zijn verzekerd tot maximaal 24.798 euro. Afhankelijk van de omstandigheden geldt er mogelijks 

wel een franchise van 360 of 620 euro. 

 

Enkele veel voorkomende vragen: 

 V: Is de bril van mijn kind verzekerd? 

 A: Ja, als de bril beschadigd werd ten gevolge van een ongeval (bv. tijdens het spelen vliegt 
er een bal tegen het aangezicht).  

 Neen, als de bril beschadigd werd omdat bv. iemand er ging op zitten of in de boekentas 

geplet zat tussen de boeken. 

  

 V: Een fiets wordt gestolen in de fietsenstalling van de school (reeds diverse malen ge-
beurd!). Wordt dit vergoed? 

 A: Jammer genoeg valt dit niet onder de schoolverzekering. Enkel diefstal met inbraak komt 
in aanmerking voor vergoeding. (Conclusie: voorzie de fiets steeds van een fietsslot!) 

  

 V: De kleren van mijn kind werden beschadigd tijdens een ruzie of een spel. Kan ik daarvoor 
vergoed worden? 

 A: Niet door de school. De verzekering van de school komt niet tussen.  

 

 V: Het uurwerk van mijn dochter ‘verdwijnt’ uit de kleedkamer. Wordt dit terugbetaald 
door de school? 

 A: Neen. Daarom raden wij aan om dure uurwerken thuis te laten of in bewaring te laten 
geven bij de klasleerkracht voor de turnles. 

  

 V: Mijn kind brengt een I-pad mee naar school. De leerkracht had erom gevraagd en er 
wordt mee gewerkt in de les. Jammer genoeg valt dit tijdens de les op de grond en is hij 
helemaal stuk. Is dit verzekerd? 

 A: Ja, omdat dit ‘in opdracht’ van de school was. Brengt diezelfde leerling dit ongevraagd 
mee, dan weer niet! 

 

 V: Tijdens een schoolactiviteit, bv. een schoolfeest, spelen de kinderen op de speelplaats. 
Wie is aansprakelijk bij een ongeval? 

  A: Kinderen blijven onder toezicht van de ouders en vallen onder hun aansprakelijkheid. 
Tenzij er onomwonden kan aangetoond worden dat het schadegeval zich heeft voorgedaan 
door een fout van de school. 

 

 V: Na schooltijd blijven de kinderen spelen of fietsen op de speelplaats. Wie is aansprakelijk 
bij een ongeval? 

 A: Kinderen blijven onder toezicht van de ouders en vallen onder hun aansprakelijkheid. 
Tenzij er onomwonden kan aangetoond worden dat het schadegeval zich heeft voorgedaan 
door een fout van de school. 
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Uiteraard proberen wij in de eerste plaats te voorkomen dat de verzekering moet aangesproken 
worden. Is het echter toch nodig, kan u in dat geval steeds terecht in het secretariaat of bij de 
directie. 

 

12.12  Wat te doen bij een ongeval? 

Altijd onmiddellijk het secretariaat of de directie verwittigen. Daar krijgt u  
o een formulier ‘geneeskundig getuigschrift’. Dit laat u invullen door de arts, 
o het formulier ‘uitgavenstaat’ voor het ziekenfonds. 

 

Het geneeskundig getuigschrift bezorgt u terug op het secretariaat.Alle rekeningen betaalt u zelf, 
en u verzoekt uw ziekenfonds om de terugbetaling. Daar zal men de uitgavenstaat invullen, waaruit 
het door u betaalde deel van de onkosten blijkt. 
De uitgavenstaat stuurt u op naar de verzekeringsmaatschappij of geeft u af op school. 
 

 

12.13  Rookverbod 

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

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod over-

treedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het 

rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

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

verbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

13 Afspraken en leefregels 

13.1  Leefregels 

13.1.1  Ik toon respect voor anderen 

We hechten zeer veel belang aan een fijne leefstijl op onze school. Samen werken we aan een 
algemene houding van begrip, eerbied en respect voor elkaar. 

In de klas wordt het speelplaatsreglement besproken. Dit reglement is zichtbaar op de speelplaats. 

- Je spreekt elkaar aan met de voornaam. 
- De juffen noem je ‘juf’ of ‘juffrouw’, de meesters noem je ‘meester’. 
- Het is fijn als je de juf, meester, vriendjes, … ’s ochtends een goede dag wenst. 
- Scheldwoorden horen niet thuis op onze school. 
- Gevaarlijke of geweldvolle spelletjes worden niet getolereerd op de speelplaats. 
- Iedereen hoort er graag bij. Niet aanvaard worden door de groep is heel erg. Daarom vragen wij 

een inspanning om de ander er echt bij te laten horen. 
- Andere leerlingen pesten en uitsluiten getuigt van weinig respect. Dergelijk gedrag wordt dan 

ook streng aangepakt. 
- We vragen ook respect voor andere culturen. Huidskleur, herkomst of milieu kan geen oorzaak 

zijn van vernedering. 
- Op school geldt het Algemeen Nederlands als omgangstaal. 
- Bij verplaatsingen met de autobus of het openbaar vervoer wordt er van jou een rustig en be-

leefd gedrag ten opzichte van medereizigers gevraagd. 
- Het is niet toegelaten om speelgoed, kaarten, of ander materiaal onder elkaar te kopen of te 

verkopen.  
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- Cyberpesten, ook buiten de school, zal steeds onderzocht en bestraft worden. 
- Diefstal wordt steeds bestraft met een tuchtsanctie. 
 

13.1.2  Ik toon respect voor mezelf 

Je komt uitgeslapen en fris gewassen naar school. 

Je hebt gezorgd dat je thuis een ontbijt gehad hebt. 
Op school houd je je in vorm. Je ontspant tijdens de speeltijd en neemt actief deel aan de gym-
les. 
Je zorgt dagelijks voor een gezond tussendoortje. 
 
Kledij en uiterlijk zijn zeer persoonlijk. ‘De kleren maken de man (of vrouw)’. Toch wensen we 
een aantal punten vast te leggen in verband met uiterlijk voorkomen op onze school. 
Kleding is eenvoudig en stijlvol.  
Schoenen sluiten goed aan en zijn aangepast aan de weersomstandigheden. Je draagt steeds sok-
ken in je schoenen, bij sandalen hoeft dit niet. Slippers en schoenen met hakken kunnen niet om-
wille van de veiligheid 
Om de veiligheid van iedereen te garanderen, worden lange oorhangers en andere juwelen thuis 
gelaten. 
Make-up, piercings, tatoeages en opvallende haartooi horen niet thuis op onze school. 
Meisjes die een hoofddoek dragen, doen deze uit bij het binnenkomen van de school.. 
Bij discussie beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden toegelaten. 
 

13.1.3  Ik toon respect voor mijn omgeving 

Iedereen vindt het leuk als het in en rond de school gezellig is. Daarom houden we het met zijn 
allen in de eerste plaats altijd en overal (in de klas, in de gang, op de speelplaats, in de toiletten, 
…) netjes! Dat maakt het werk ook fijner voor het onderhoudspersoneel. 

Boekentassen en dergelijke worden bij aankomst op school (als je wat vroeger bent) netjes onder 
het afdak geplaatst in de schooltasbak van je klas. 

Als je iets opmerkt dat niet net is, er niet zo gezond uitziet of gevaarlijk is, laat je dat best onmid-
dellijk weten zodat er iets aan gedaan kan worden. 

Kleren, jassen, … hang je aan de kapstokken onder het afdak of in de gangen. 

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 aanreke-
nen aan de ouders. 

 
13.1.4  Ik kom op tijd 

’s Ochtends gaat de bel om 8u40 en ’s middags om 13u10. Het is leuk als je een paar minuten voor 
de bel gaat al op school bent. Zo kan je nog even praten met jouw vrienden en vriendinnen en stoor 
je de klasgroep niet door te laat de rij of de klas binnen te vallen. 

Als je toch een te laat bent meld je je op het secretariaat en verontschuldig je bij je klasleerkracht. 

 

13.1.5  Ik weet waarheen ik moet gaan 

Na schooltijd word je opgehaald in de klas (als kleuter) of in de klasrij. 
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Als je niet opgehaald wordt, wacht je op de derde bel en blijf je op de speelplaats onder toezicht 
van juf Serife en juf Latifa. 

Als je zelf naar huis moet, ga je rustig in één van de volgende rijen staan: 

 - Rij ‘Van Eyck’: - je moet een bus nemen waarvan de halte zich voor de schoolpoort bevindt; 

  - je moet te voet naar huis via de ‘Van Eyckstraat’. 

 - Rij ‘Reep’: - je moet een bus nemen waarvan de halte zich aan de overkant van de 
school bevindt; 

  - je moet te voet naar huis richting de ‘Reep’; 

  - iemand komt je aan de schoolpoort van de ‘Reep’ ophalen;  

Ga meteen naar huis. 

Ben je met de fiets, zorg dan zeker dat die helemaal in orde staat. Zorg dat je goed zichtbaar bent 
en dat je een fietshelm draagt. 

 

13.1.6   Ik ga naar school en ik neem (niet) mee  

De kinderen brengen geen materiaal mee van thuis tenzij dit gevraagd wordt voor een bepaal 
thema. De school bezorgt de kinderen alle materiaal dat ze nodig hebben. 

Geld en waardevolle, persoonlijke voorwerpen blijven best thuis. De school neemt daarin geen en-
kele verantwoordelijkheid. 
Om de veiligheid van uw kind te garanderen, zullen we kinderen met lange oorhangers of andere 
juwelen vragen om deze thuis te laten. 
Audiotoestellen, zakmessen, speelgoedwapens, aanstekers of lucifers … zijn niet toegelaten op 
school. 
Indien een leerling een GSM bij zich heeft, wordt deze uitgezet bij het binnenkomen van de 
school.  De GSM wordt pas aangezet als de leerling weer buiten de schoolpoort staat. Uitzonder-
lijk mag de GSM gebruikt worden bij de lessen, enkel als de klasleerkracht dit uitdrukkelijk 
vraagt.   Bij diefstal kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld. Bij overtreding van de 
regel wordt de GSM bijgehouden door de directeur tot het einde van de schoolweek.  Indien u een 
leerling wil bereiken, kan u dat via de schooltelefoon. 
Het is altijd handig de kledingstukken van uw kind te naamtekenen zodat ze bij eventueel verlies 
makkelijk kunnen worden terugbezorgd. Op het einde van het schooljaar worden verloren voor-
werpen en kledij opgeruimd en geschonken aan een sociale organisatie. 
 

13.1.7  Ik blijf steeds onder toezicht 

Tijdens de speeltijden of middagpauze mogen de leerlingen enkel in de gangen of klassen vertoeven 
na uitdrukkelijke toelating van een leerkracht of toezichter! 

Het is niet toegelaten om na de klasuren vergeten materiaal uit de klas te komen halen. Uitzon-
derlijk kan hiervan afgeweken worden, maar dan wordt dit steeds vooraf gevraagd aan de klasleer-
kracht, de directeur of aan Latifa, coördinator buitenschoolse opvang.  

 

13.2  Bewegingsopvoeding en afspraken m.b.t. zwemmen 

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

vrijstelling op basis van een doktersattest.  

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kin-

deren moeten eraan deelnemen.  
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Vanaf het 1ste leerjaar dragen de kinderen een gymt-shirt, dat via de school te koop is, en een 

donkerblauwe/zwarte short (driekwart bovenbeen), gympantoffels of sportschoenen zonder zwarte 

zolen die voorzien worden door de ouders.  Kleuters dragen ook gympantoffels of sportschoen zon-

der zwarte zolen die voorzien worden door de ouders.  We laten onze turnzak op school.  Na elke 6 

weken gaat de turnzak mee naar huis voor een wasbeurt.  Onze oudere kinderen van het vijfde en 

zesde leerjaar nemen de turnzak wel wekelijks mee naar huis. 

Kinderen van het 1ste – 4de leerjaar zwemmen wekelijks.  Kinderen van het 5de-6de leerjaar zwemmen 

wekelijks gedurende 1 semester (15 lessen).  De kinderen van het 3de leerjaar zwemmen gratis. In 

de andere leerjaren wordt hiervoor een vergoeding aangerekend per zwembeurt.  De kinderen van 

de lagere school zwemmen in het zwembad ‘Van Eyck’.  

Kinderen uit het derde kleuter zwemmen maandelijks in Rozenbroeken zwembad (watergewen-

ning).  De school voorziet zwembandjes.  Ouders worden van harte uitgenodigd om deze kleuter-

zwemlessen mee te begeleiden. Contacteer hiervoor de klasleerkracht of onze brugfiguur Karen.  

De vergoeding voor de inkom wordt aangerekend via de maandafrekening. Enkel leerlingen die een 

doktersattest kunnen voorleggen, krijgen de vergoeding terugbetaald. 

Bij het vergeten van het zwemgerief wordt via de school het nodige materiaal ter beschikking ge-

steld. Uitgeleend zwemgerief wordt steeds onmiddellijk na de zwembeurt terugbezorgd aan de 

turnleerkracht.  

Om veiligheidsredenen worden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, geen uur-

werken en juwelen gedragen. 

 

13.3  Huiswerkbeleid 

13.3.1  Onze school kiest bewust voor huiswerk 

Huiswerk is het totaal van alle taken en lessen dat door de leerkrachten aan leerlingen wordt op-

gegeven om thuis te maken.  Samen met de ouders, de leerlingen en de leerkrachten schreven we 

een gezamenlijke visie en aanpak van huiswerk uit.   

Wij kozen ervoor om huiswerk te geven zodat ouders nog meer betrokken kunnen zijn bij het leven 
van hun kinderen op school.  Huiswerk geeft hen informatie over wat er aan bod komt in de klas.  
De leerlingen ervaren dat de ouders geïnteresseerd zijn in hun leven op school waardoor de moti-
vatie van kinderen voor het schoolse verhoogt.   Huiswerk biedt de leerlingen ook  meer zelfstandige 
oefenkansen krijgen (uitbreiding van de leertijd).   

We vinden het belangrijk dat de leerlingen de zin en het nut van het huiswerk begrijpen, zodat ze 
gemotiveerd zijn om de taak tot een goed einde te brengen.  De leerkrachten communiceren de 
doelstelling van het huiswerk in de klas: het huiswerk kan dienen om kennis in te oefenen, om 
bepaalde kennis te automatiseren, het kan een voortaak zijn voor de volgende dag …. Dit doelge-
richt opgeven van huiswerk, verhoogt de kans dat onze leerlingen autonomie en zelfsturing ont-
wikkelen.  

 
Onze school streeft naar huiswerk op maat van elk kind, dat van elk kind een gelijkwaardige in-
spanning vraagt. Te veel of te moeilijk huiswerk leidt tot spanningen en ondergraaft het zelfver-
trouwen van het kind.   Het is belangrijk dat huiswerk overzichtelijk is, zodat het kind het gevoel 
heeft de taak aan te kunnen binnen een beperkte tijdsspanne.  Bij te weinig en te gemakkelijk 
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huiswerk blijft de uitdaging uit. Daarom kan het gebeuren dat de ene leerling andere huistaken 
krijgt dan een andere leerling van dezelfde klas. 

Het is belangrijk dat een kind zelfstandig aan zijn huiswerk kan beginnen en het ook zelfstandig 
kan maken, zonder hulp van de ouders.  Daarom zorgen wij als school ervoor dat het huiswerk in 
het verlengde ligt van een leerproces dat in de klas gestart is.  De leerling krijgt de volgende dag 
feedback op het gemaakte werk.  Via huiswerk oefent de leerling zich in zelfstandig werken, leert 
het zichzelf goed inschatten en leert het verschillende taken plannen over een langere termijn.    

 

13.3.2  Huiswerk: taak voor het kind, de leerkracht en de ouders 

- Verwachtingen naar het kind  
 

Het kind begrijpt de bedoeling en de zin van het huiswerk.  Een kind zorgt dat alles wat nodig is om 
het huiswerk te maken in de boekentas zit.  Een kind groeit hierin. Kinderen van het 1ste leerjaar 
worden nauwgezet begeleid maar langzaam aan verwachten we meer zelfstandigheid.  
 

- Verwachtingen naar de leerkracht 

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor 
iedereen, haalbaar is. De leerkracht geeft de dag na het huiswerk, concrete en informatieve feed-
back, zodat een kind weet wat het reeds goed kan en welke aspecten nog beter kunnen. De verbe-
tering kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een oplossingsblad gebeuren. 
 

- Verwachtingen naar de ouders 

De voornaamste rol die we van ouders of begeleiders verwachten is die van motivator, zodat je kind 
“vol zin” leert, of dat nu op school of thuis is.  
 
Belangrijke factoren daarbij zijn: het creëren van een geschikte werkplek die afhankelijk van de 
taak rustig of prikkelend kan zijn, het bewaken van de spanningsboog bij de kinderen, voor de één 
betekent dit wat meer druk, voor de ander net minder…  
 
Het is de bedoeling dat je kind de taak alleen maakt zodat de leerkracht kan nagaan of de leerling 
de leerstof beheerst. In ieder leerproces worden fouten gemaakt en net daar, in die fouten, schuilt 
een leermogelijkheid.  Je mag als ouder zeker aanduiden waar je kind hulp nodig had, wat moeilijk 
ging, … Zo kan de leerkracht nog beter zicht krijgen op de leervorderingen van uw kind. 
 
Ouders bewaken de tijd die kinderen spenderen aan hun huiswerk. Als het huiswerk te lang duurt, 
is het beter om ermee te stoppen. Het zou kunnen dat het huiswerk te moeilijk is voor jouw kind 
en dat er extra uitleg nodig is van de school. Feedback van de ouder naar de leerkracht toe, is dan 
noodzakelijk en kan bvb. gebeuren via de agenda. Een ouder of (studie)begeleider heeft een on-
dersteunende rol, uitleg geven behoort tot de taak van de school.  
 

13.3.3  Huiswerk – concrete afspraken: 

 
 

1e graad 
1ste – 2e lj 

2e graad 
3e – 4e lj 

3e graad 
5e – 6e lj 

 
FREQUENTIE 
 

 
3 keer  per week 

 
3 keer per week  

 
Te plannen over de 
ganse week 
 

 
DAGEN 
 

 
Ma, di, do 

Geen HW tijdens de 

vakantie of lang WE 

 
Ma, di, do 

Geen HW tijdens de 

vakantie of lang WE 

 
Te plannen over de 

ganse week. 

Geen HW tijdens de 
vakantie of lang WE 
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TIJDSDUUR 
 

 
MAX. 
10’ (1ste lj) 
20’ (2e lj) 
 

 
MAX. 
30’ (3e lj) 
40’ (4e lj) 

 
MAX. 
50’ (5e lj) 
60’ (6e lj) 

 
TAKEN / LESSEN 
 

 
Taken, leeslessen, in-
oefenen van tafels, 
splitsingen, woordpak-
ketten 

 
Taken, lessen, woord-
pakketten 

  
Taken, lessen, woord-
pakketten, Franse 
woorden 

 
HUISWERK NIET GE-
MAAKT? 
 
 

 
De leerling krijgt als opdracht het huiswerk tegen de volgende dag te 
maken.   
De leerkracht gaat in gesprek met de leerling en tracht dieperliggende 
redenen te achterhalen.   
Er wordt geen straf gegeven.  
 
De ouders worden op de hoogte gebracht via een groene nota in de 
agenda ‘Huistaak niet gemaakt’.   
We verwachten dat de ouders deze nota handtekenen.  
 
Indien het huiswerk meermaals niet gemaakt wordt gaat de school in ge-
sprek met de ouders om samen een oplossing te vinden. 

 
1. DOEL 

 
 

 
Inoefenen van  de ge-
ziene leerstof   
 
Ouderbetrokkenheid: 
leerstof tonen aan de 
ouders 
 
 
Activeren van voor-
kennis (voorberei-
dende taken). 
 
Opzoekwerk 
 
Automatisering van le-
zen, splitsen van ge-
tallen, tafels, … via 
herhaling 
 

 
Inoefenen van  de ge-
ziene leerstof   
 
Ouderbetrokkenheid: 
leerstof tonen aan de 
ouders 
 
 
Activeren van voor-
kennis (voorberei-
dende taken). 
 
Opzoekwerk 
 
Automatisering van le-
zen, splitsen van ge-
tallen, tafels, … via 
herhaling 
 
Leren leren, plannen, 
studeren 
 
De leerstof memorise-
ren, instuderen. 
 

 
Inoefenen van  de ge-
ziene leerstof   
 
Ouderbetrokkenheid: 
leerstof tonen aan de 
ouders 
 
 
Activeren van voor-
kennis (voorberei-
dende taken). 
 
Opzoekwerk 
 
Leren leren, plannen, 
studeren 
 
De leerstof memorise-
ren, instuderen. 
 

Voorbereiden op het 
middelbaar: hoe pak 
ik huiswerk zelfstandig 
aan?  Grotere hoeveel-
heden leerstof leren 
verwerken en inplan-
nen (via proefwerkpe-
riodes) 

 
VERWACHTING NAAR OU-
DERS / BEGELEIDERS 
 
 

Een succesvolle schoolcarrière hangt nauw samen met de betrokkenheid 
die ouders tonen voor het schoolse leven van hun kind.  Daarom durven 
wij volgende verwachtingen te stellen naar onze ouders toe:  
 

1) Goede leeromstandigheden voorzien (rustige omgeving) 
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2) Positieve houding t.a.v. huiswerk tonen (motiveren en sti-
muleren) 

3) Betrokkenheid en interesse tonen bij het huiswerk maken 
4) Zelfstandigheid stimuleren 
5) Handtekenen van de agenda (1ste t.e.m. 3de lj: op ma-di-do, 

4de t.e.m. 6de lj: wekelijks) 
6) Controleren welk huiswerk er gepland staat via de agenda  
7) Controleren of het huiswerk gemaakt is 
8) Bij problemen, vragen … de leerkracht contacteren  
9) Openstaan voor studie of huiswerkbegeleiding 
10) Regelmatig contact tussen ouder/ én leerkracht . 

 

 
DIFFERENTIATIE 
 

 
De leerkracht differentieert in het huiswerk afhankelijk van de noden en 
de beginsituatie van de kinderen.  De leerkracht zorgt er zo voor dat het 
huiswerk een gelijkwaardige inspanning van elk kind vraagt.   
 

 
ZELFSTANDIGHEID 
 
 
 

 
De leerkracht zorgt ervoor dat elk kind zelfstandig aan zijn huiswerk kan 
beginnen en dit zelfstandig kan uitvoeren.  Bvb. door uitleg te geven in 
de klas, door de leerlingen in de klas even te laten beginnen aan hun 
huiswerk, door samen de schooltas te maken, ….  
 
 

 
FEEDBACK 
 

 
Onmiddellijke, gerichte feedback is belangrijk. De leerkracht zorgt er-
voor dat elk kind tijdig (de volgende dag) feedback krijgt op het ge-
maakte huiswerk zodat de leerling kan leren uit zijn/haar fouten en zo-
dat de leerling voelt dat huiswerk belangrijk is en wordt gevonden. 
 

 

13.4  Evalueren en rapporteren 

13.4.1 Waarom evalueren en rapporteren? 

Evalueren en rapporteren gedurende het schooljaar is een noodzaak en kan op verschillende manie-

ren en momenten gebeuren. Evalueren houdt niet enkel het toetsen van de leerstof in. Een evaluatie 

gaat ook na of het proces, de handeling verworven is. Ook het gedrag, de inzet, het leven binnen een 

klasgroep wordt geëvalueerd. 

Tussentijds evalueren is heel belangrijk, zodat: 

 we de leerlingen individueel kunnen helpen en stimuleren, 

 we op een gepaste wijze binnen onze klas kunnen differentiëren, 

 we de leerlingen en de ouders kunnen informeren over de gemaakte vorderingen, 

 we de zorgwerking kunnen optimaliseren: zowel naar de individuele leerling als naar de ge-
hele klasgroep, 

 we de leerbedreigde kinderen kunnen detecteren en signaleren. 
 

13.4.2 Wie evalueert? 

De klastitularis staat in voor de eigen klas. De teamleraar en gymleraar kunnen de klastitularis aan-

vullende informatie bezorgen. 

Naarmate de kinderen de hogere klassen doorlopen, zal de klastitularis de leerlingen steeds meer 

aanzetten tot zelfevaluatie, zodat kinderen een zelfkritische kijk ontwikkelen. 
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13.4.3 Communicatie van de leervorderingen  

(zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders) 

Via gesprekken met ouders en eventueel samen met het CLB wordt de evolutie van het leerproces 

besproken. Deze gesprekken kunnen doorgaan bij diverse gelegenheden : 

- oudercontactavonden (4 x per jaar) 
- spontane oudercontacten op uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders 
- zorggesprekken met de zorgcoördinator of klas/teamleraar 
- teamgesprekken met externe zorgverleners 

 

Bijzondere adviezen (doorverwijzingen, zittenblijven, …) zullen bovendien én daarbovenop schriftelijk 

gemotiveerd worden. 

Ouders kunnen na mondelinge toelichting (in oudercontacten, contacten met CLB, zorggesprekken, 

teamgesprekken met externe zorgverleners en bijzondere adviezen) een kopie vragen van de leerlin-

gengegevens. De school vraagt hiervoor   € 0,10 per blad. 

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch 

publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de 

leerling. 

13.4.4 Hoe evalueren? 

 Permanente evaluatie in de klas door toetsen en observaties. 

 Bij grote toetsen: foutenanalyses met inventarisatie per leerling en voor de gehele klasgroep. 
Zo kunnen de oorzaken opgespoord worden en remediëringsplannen opgesteld worden. 

 In het begin en halfweg het schooljaar worden voor spelling en rekenen toetsen afgenomen 
die kaderen in het leerlingvolgsysteem. Zij verstrekken bijkomende informatie over het peil 
van de leerling. Via multidisciplinair overleg wordt de evolutie van alle leerlingen opgevolgd. 

 Bijhouden van een individueel leerlingendossier. 
 

13.4.5 Schriftelijke neerslag in een rapport 

De rapportering naar de ouders verloopt in de lagere school op drie sporen: nl. een attituderapport, 

een toetsenrapport en een sportrapport. 

Vijf keer per schooljaar krijgen de kinderen hun rapportje mee naar huis. Dit dient door de ouders 

gehandtekend te worden.  Bij dit rapport worden de toetsen meegegeven, zodat duidelijk is wat ge-

toetst werd. 

 

De 1ste graad:  

 In het toetsenrapport wordt door de leerkracht een beoordeling (zonder punten) gegeven in 
welke mate de kinderen een doel verworven hebben. 
Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 Bij het toetsenrapport vind je de afgenomen toetsen. 
De afgenomen toetsen kunnen per leerjaar verschillen; afhankelijk van in welke maatklas uw 
kind zit. 
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 In het attituderapport worden min. drie concrete doelstellingen m.b.t. de drie schoolregels ‘ik 
heb respect voor mezelf’ – ‘ik heb respect voor anderen’ – ‘ik heb respect voor mijn omgeving’ 
beoordeeld.  Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 In het sportrapport wordt L.O. beoordeel met behulp van een specifiek doelenrapport. 

 

De 2de graad: 

 Het toetsenrapport bestaat uit twee soorten beoordelingen:  De kennisvakken taal, wiskunde, 
W.O. (mens en maatschappij/ wetenschappen en techniek) worden met punten beoordeeld.  
Godsdienst, Muzische Vorming en attitudes en vaardigheden W.O. (mens en maatschappij/ 
wetenschappen en techniek) worden verbaal en doelgericht beoordeeld. 
Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 Bij het toetsenrapport vind je de afgenomen toetsen. 
De afgenomen toetsen kunnen per leerjaar verschillen; afhankelijk van in welke maatklas uw 
kind zit. 

 In het attituderapport worden min. drie concrete doelstellingen m.b.t. de drie schoolregels ‘ik 
heb respect voor mezelf’ – ‘ik heb respect voor anderen’ – ‘ik heb respect voor mijn omgeving’ 
beoordeeld.  Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 In het sportrapport wordt L.O. beoordeel met behulp van een specifiek doelenrapport. 

 

De 3de graad: 

 Het toetsenrapport bestaat uit twee soorten beoordelingen:  De kennisvakken taal, wiskunde, 
W.O. (mens en maatschappij/ wetenschappen en techniek) worden met punten beoordeeld.  
Godsdienst, Muzische Vorming en attitudes en vaardigheden W.O. (mens en maatschappij/ 
wetenschappen en techniek) worden verbaal en doelgericht beoordeeld. 
Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 Bij het toetsenrapport vind je de afgenomen toetsen. 
De afgenomen toetsen kunnen per leerjaar verschillen; afhankelijk van in welke maatklas 
(brugklas) uw kind zit. 

 In het attituderapport worden min. drie concrete doelstellingen m.b.t. de drie schoolregels ‘ik 
heb respect voor mezelf’ – ‘ik heb respect voor anderen’ – ‘ik heb respect voor mijn omgeving’ 
beoordeeld.  Een woordje van de leerkracht zorgt voor wat meer duiding bij de scores. 

 In het sportrapport wordt L.O. beoordeel met behulp van een specifiek 

 Het eerste semester wordt afgesloten met proefwerken voor taal, wiskunde en Frans.  
Idem voor het tweede semester, waarna een jaarrapport als synthese wordt gemaakt. 

 Op het einde van het 6de leerjaar worden interdiocesane proeven afgenomen.  
 

De toetsen waarop de rapporten gebaseerd zijn, worden in principe wekelijks meegegeven met de 

kinderen ter inzage en ondertekening en daarna terugbezorgd aan de school. 

De examens kunnen op school ingekeken worden, liefst naar aanleiding van een oudercontact. Indien 

de ouders dit wensen, kan uitzonderlijk een kopie van het examen bekomen worden tegen kostprijs. 

Dit wordt steeds schriftelijk aangevraagd via secretariaat of directie! 

Vele leerkrachten engageren zich ertoe om leerlingencontacten te houden.  Ze bespreken met de 

kinderen wat de leerlingen zelf vinden van hun rapport, waaraan zij willen werken en hoe ze dat zullen 

doen.  Zo hopen we de leerling meer te betrekken bij zijn eigen leer- en studieproces. 

 

14  Leerlingenbegeleiding 

14.1  De zorgvisie van onze school 
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Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 

voorzien. Wij zetten hiervoor in op de drie kenmerken van een krachtige leeromgeving: 

1) Een warm, positief klas- en schoolklimaat waarin de kinderen zich goed voelen.  Een kind 
kan maar tot leren komen als het zich goed voelt.  Kringgesprekken, individuele gesprekken, 
relaxatieoefeningen, herstelgerichte gesprekken, …krijgen een centrale plaats op onze 
school. 

2) Wij zorgen voor betekenisvolle taken en betekenisvol leren.  Als kinderen begrijpen wat 
ze leren en waarom, zullen ze gemotiveerd zijn om te leren. 

3) Zorgen voor veelvuldige en rijke interactie.  Kinderen leren het meest wanneer ze kunnen 
overleggen en de leerstof moeten uitleggen.  Interactieve werkvormen zijn daarom be-
langrijk. 

 

Onze leerkrachten differentiëren waar het kan (naar ondersteuning, instructie, aantal oefeningen, 

moeilijkheid van oefeningen) zodat elk kind zoveel mogelijk kan leren op zijn eigen niveau en eigen 

tempo.  Teamleerkrachten ondersteunen in de klas zodat we via teamteaching nog meer kunnen 

differentiëren en de interactiekansen van de leerlingen kunnen vergroten. 

Onze school wordt gekenmerkt door een heel divers publiek.  Het ene kind heeft extra uitleg nodig, 

daar waar het andere net extra uitdaging nodig heeft.  Op sommige momenten doorbreken we het 

klassieke leerstof-jaarklassensysteem opdat elk kind onderwijs op zijn maat kan krijgen én opdat 

de kinderen zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten in de klas zitten.  Zittenblijven kan immers erg 

nefast zijn voor het welbevinden van kinderen.  Het welbevinden van elk kind vinden wij het aller-

belangrijkste. 

In de kleuterklassen doen wij aan ‘co-teachen’ (= voltijds, met 2 of meer leerkrachten een groep 

leerlingen begeleiden).  Zo kunnen we onze kleuters beter begeleiden en bieden we hen meer in-

teractie-, oefen- en spreekkansen.  Een juf en kinderverzorgster nemen de peutertjes onder hun 

hoede. Drie tot vier kleuterleiders co-teachen in de mengroep eerste en tweede kleuter.  In het 

derde kleuter co-teachen twee tot drie kleuterleiders. 

Elke kleuterleider blijft de eindverantwoordelijkheid dragen over een groep kinderen en is het aan-

spreekpunt wanneer het deze kinderen betreft.  We noemen deze juf/meester de ‘nest’juf/mees-

ter. 

Het eerste leerjaar werkt in de voormiddag in drie groepen: 1 groeiklas (of de ‘speelleerklas’) en 

2 reguliere nestklassen.  In de namiddag is er hoekenwerk, geleid door 3 leerkrachten.   

In het tweede tot en met vierde leerjaar hebben we twee (nest)klassen (2A, 2B/ 3A, 3B/ 4A, 4B).   

Gedurende 75 minuten per dag (= tijdens de wiskundelessen en spellingslessen) worden deze 2 

klassen verdeeld over 3 ‘maatgroepen’.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  De 

begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.  Kin-

deren die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10 

kinderen les krijgen.  Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met veel-

vuldige verwoording, …Kinderen die sterk zijn in wiskunde/spelling zullen sneller zelfstandig aan de 

slag gaan, de verdiepingsoefeningen maken,…  
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Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we 75 minuten per dag een brugklas.  Daar 

wordt de leerstof die nodig is om te kunnen starten in de B-stroom (het middelbare beroepsonder-

wijs) aangebracht, zodat deze kinderen sterk kunnen starten in het middelbaar.  De overige tijd 

sluiten deze leerlingen aan bij hun gewone (nest)klassen: 5A,5B, 6A, 6B. 

Als een kind vastloopt in zijn leerproces, kan het zijn dat hij opgenomen wordt in één van onze 

zorgenwolken.  Eén uur per dag wordt het kind dan met enkele medeleerlingen uit de klas genomen 

om in een klein groepje begeleid te worden bij deze leermoeilijkheid.  Onze zorgenwolken zijn: 

- Connectlezen: technisch lezen oefenen 
- Ralfilezen: technisch en begrijpen lezen oefenen 
- Anderstalige Nieuwkomers: Nederlands spreken en begrijpen  

 

Kinderen kunnen ook nood hebben aan extra uitdaging.  Als uit analyse van gestandaardiseerde LVS-

testen blijkt dat een kind excelleert in taal of wiskunde, wordt hij opgenomen in de zorgenwolk van 

de bollebozenwerking. Eén middag per week gaat deze bollebozenklas door.  Deze kinderen ver-

diepen zich dan in thema’s die zij zelf aanbrengen via uitstappen, het opbouwen van een power-

point, proeven, …   

Meer uitleg over ons zorgbeleid vindt u beschreven in de zorgvisie op onze schoolwebsite. 

 

14.2 Wat doet het CLB? 

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

de school en CLB. 

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en 

schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding. 

Het CLB volgt de gezondheid en het welbevinden van leerlingen op. 

Het CLB werkt nauw samen met het zorgteam van de school en verwijst, in overleg met ouders, 

door naar andere diensten. 

Het CLB is onpartijdig, werkt vertrouwelijk en is gratis. 

Een CLB werkt samen met ouders en de school aan de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

 het leren en studeren: kleuters met ontwikkelingsproblemen, leerlingen met lees-, 
schrijf- of rekenmoeilijkheden… 

 de schoolloopbaan: de overgang van kleuter naar lager, gemotiveerde verslagen en ad-
viezen bij inschrijvingen met een verslag voor het buitengewoon onderwijs, de stap van 
lager naar secundair, problematische afwezigheden, overstap naar buitengewoon on-
derwijs, begeleiding in tuchtdossiers, adviezen voor revalidatie binnen de schooluren,…  

 de preventieve gezondheidszorg: opvolgen van groei en ontwikkeling, vaccinaties, ge-
zondheidsproblemen, besmettelijke ziekten, gezonde eet- en leefgewoonten, … 

 de sociaal-emotionele ontwikkeling: opbouwen van sociale vaardigheden, verliesver-

werking, aandachtsstoornissen, depressie, opvoedingsvragen,… 
 

De CLB-tussenkomsten zijn niet verplicht, met uitzondering van tussenkomsten bij spijbelgedrag en 

sommige medische onderzoeken en inentingen. 

Indien de school vraagt om een leerling te begeleiden, zal er steeds toestemming gevraagd worden 

aan de ouders voor leerlingen jonger dan 12 jaar. 
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Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het CLB-dossier 

10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB dat de school begeleidt. De ouders van de 

leerling hoeven daar zelf niets voor te doen. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-

specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie 

de onderwijsloopbaan betrekking heeft. 

Als de ouders dit niet wensen, moet er binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schrif-

telijk verzet aangetekend worden bij het CLB dat de vorige school begeleidt. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen scho-

len overdraagbaar. 

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan 

via de leerkracht van uw kind of rechtstreeks per telefoon of per mail. 

 

 

15  Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden  

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestij-

den: 

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

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. De  afwezigheid be-

draagt maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen van leerlingen met een spe-

cifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tij-

dens 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 plaats-

vinden; 

 een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 

blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld 

in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastge-

legd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een 

dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
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 een 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 plaats-

vinden;een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat ad-

vies 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 revalidatie-

tussenkomsten 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, re-

kening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke be-

slissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door 

de school aan de ouders meegedeeld. 

 

16  Privacy  

16.1  Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen door-

heen 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 som-

mige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij informat en schoolonline. We maken met de soft-

wareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gege-

vens 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 be-

trokken 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 toestem-

ming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met privacy@sint-

lieven.be  

 

16.2  Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
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Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onder-

wijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijs-

loopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je te-

gen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet ver-

plicht 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. 

 

16.3  Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op de (met paswoord beveil-

digde) klasblogs (te vinden via www.slckeizerkarel.be), onze schoolwebsite www.slckeizerka-

rel.be, onze facebookpagina sint-lievenscollege keizerkarelstraat vrije basisschool, maar ook in 

publicaties als een schoolflyer of affiches voor schoolfeesten.  Met die opnames willen we ouders 

en geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activitei-

ten. 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 toestem-

mingsformulier 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 of 

de klasleraar. 

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 an-

dere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestem-

ming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

16.4   Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in 

en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk 

http://www.slckeizerkarel.be/
http://www.slckeizerkarel.be/
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contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking heb-

ben op anderen, zoals medeleerlingen.  

Meer informatie over het bewaren van leerlingengegevens vindt u op onze website www.slckeizer-

karel.be onder ‘privacy’. 

De protocollen die in het kader van de privacy-reglementering worden afgesloten, zijn gepubli-

ceerd op de website van de school. 

 

17.  Participatie 

17.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school.  Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, perso-

neelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een in-

formatie- en communicatierecht ten opzicht van de school en omgekeerd.  Zij wordt samenge-

steld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgelding door middel van rechtstreekse 

verkiezingen aangeduid.  De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. 

 

17.2  De leerlingenraad 

Uit elke klas van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar wordt 1 vertegenwoordiger gekozen, die samen met 

twee leerkrachten de leerlingenraad vormen. Dit is een overlegorgaan tussen alle kinderen van de 

school, de leerkrachten en de directie. 

Op die manier zijn alle kinderen beter bij het schoolgebeuren betrokken. 

De leerkrachten die de leerlingen begeleiden zorgen voor de relevante en wederzijdse rapportering 

tussen het schoolpersoneel en de leerlingenraad. 

 

17.3 De ouderraad 

Elke ouder is welkom om aan te sluiten bij de ouderraad.  De ouderraad komt vijfjaarlijks samen 

met directie, brugfiguur en enkele leerkrachten.  De ouderraad heeft een informatierecht en ad-

viesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.  De ouderraad ondersteunt de school bij het 

organiseren van activiteiten (zoals het schoolfeest, kerstfeest, …) en organiseert ook zelf activi-

teiten (vb. kinderfuif, quiz).  De ouderraad is een belangrijke spreekbuis voor alle ouders om de 

samenwerking en communicatie tussen de school en de ouders te optimaliseren. 

Je kunt de ouderraad bereiken via ouderraad@slckeizerkarel.be 

 

http://www.slckeizerkarel.be/
http://www.slckeizerkarel.be/
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18 Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur 

of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 

je contact opnemen met de voorzitter schoolbestuur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in on-

derling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot 

een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katho-

liek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en 

beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door 

hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief 

sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail(klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen) via 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: 

 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 onbevooroor-

deeld 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 schoolbe-

stuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 

betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet geno-

men maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. per-

soneelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 

inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement: 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-

zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan 

ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen 

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

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

19  Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Info-

brochure%20onderwijsregelgeving 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De in-

houd van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijzi-

ging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een brief die meegegeven wordt 

aan je kind. 

Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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