Beste ouder,
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project
van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je
het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders,
informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen,
afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan
huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en
leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingbegeleiding, revalidatie en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig
van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden
worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

2

DEEL I: INFORMATIE

1. CONTACT MET DE SCHOOL

CONTACTADRESSEN
ADMINISTRATIEVE BENAMING EN HOOFDZETEL VAN DE SCHOOL
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Klim-Op
Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden
schoolnummer: 105941
Centraal telefoonnummer: 011 68 94 15
e-mail: info@basisschoolklimop.be
website: www.basisschoolklimop.be

DIRECTIE
Philip Marguillier
0479 73 76 89
directie@basisschoolklimop.be

SECRETARIAAT
Heidi Trimpeneers
011 68 94 15
heidi@basisschoolklimop.be

ZORGCOÖRDINATOR
Linda Babeliowski
011 70 75 10
zorg@basisschoolklimop.be
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LERARENTEAM
Zie website van de school

STRUCTUUR VAN DE SCHOOL – VESTIGINGSPLAATSEN
VP 1: Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden
011 68 94 15
info@basisschoolklimop.be
VP 2: Ursulinenstraat 16
3800 Sint-Truiden
011 68 94 15
info@basisschoolklimop.be
VP 3: Wijkschool Kortenbos
Begaardenbosstraat 58
3800 Sint-Truiden
011 31 46 09
Kortenbos@basisschoolklimop.be

HET SCHOOLBESTUUR
De VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden (VZW KABOST) organiseert als schoolbestuur
het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Voorzitter:
Flor Vanroye
Sint-Truidersteenweg 504
3840 Rijkel Borgloon
011/68 73 23
Vanroye.Flor@telenet.be
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De directeurs zijn aangesteld voor de dagelijkse leiding en de praktische organisatie in de school. Zij
adviseren het schoolbestuur op verschillende domeinen. Via een directiecomité wordt de
coördinatie tussen de verschillende scholen verzekerd. Waar mogelijk wordt gekozen voor een
gemeenschappelijke aanpak zonder de eigenheid van elke school of vestiging uit het oog te
verliezen.

2. SAMENWERKING
SCHOLENGEMEENSCHAP HESBANIA
Binnen het katholiek basisonderwijs - regio Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Alken - werd in het
basisonderwijs een scholengemeenschap opgericht, de scholengemeenschap HESBANIA.
De scholen die hiervan deel uitmaken engageren zich om samen te werken op verschillende
facetten van het onderwijs.
Het is de bedoeling om de deskundigheid van iedere school op het vlak van deze facetten samen te
brengen. Door te streven naar een efficiënter gebruik van mensen en middelen wordt de
draagkracht van iedere school vergroot.
Meer info zie: www.hesbania.net
Voorzitter:
Eric Hendrix
011 31 48 71
hendrixerik@telenet.be
De scholengemeenschap heeft als correspondentieadres:
Scholengemeenschap Hesbania
p.a. Basisschool Klim-Op
Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden
coördinerend directeur (CODI):
Kristel Croes
011 71 92 03
codi@hesbania.net
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OUDERS
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan
steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de
directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring
tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

OUDERRAAD
De ouderraad wil een brugfunctie vervullen tussen ouders en de school. De ouderraad neemt of
steunt initiatieven die concreet gestalte willen geven aan de principes die in het opvoedingsproject
worden geformuleerd.
Daarnaast wil de ouderraad via een waaier van activiteiten de band tussen de ouders, de kinderen,
de leraren en directie versterken.
Ouders kunnen op ieder ogenblik toetreden tot de ouderraad. Het is voldoende als men dit meldt
(mondeling of schriftelijk) aan de voorzitter of de directeur.
Wij hebben afzonderlijke ouderraden voor het stadscentrum en Kortenbos
De ouderraad vaardigt ook vertegenwoordigers af voor de schoolraad die in de school een
belangrijke adviesfunctie uitoefent.
Voorzitter centrum:

Voorzitter Kortenbos:

Björn Bollingh
0477 53 53 68
bjorn.bollingh@xcomm.be

An Poffé
0476 76 41 86
broos_poffe@hotmail.com

SCHOOLRAAD
De schoolraad is een officieel inspraakorgaan waarvan de leden willen samenwerken aan de
uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school. Daarom hebben zij een informatierecht over alle
materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven. Daarnaast hebben zij ook een
advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde punten.
De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van vier groepen: de ouders, het personeel, het
schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.
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Voorzitter:
Christa Buntinx
christa.buntinx@pandora.be

LEERLINGENRAAD
Een leerlingenraad is geen constant gegeven binnen onze school. Indien op aangeven van
leerlingen, ouders of leerkrachten een item voor overleg naar boven komt wordt een leerlingenraad
georganiseerd. Deze leerlingen raad wordt in de klassen voorbereidt. Nadien gaat een verkozen
afvaardiging uit de klassen in overleg met de directie.

CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING – CLB
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent
verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van
het kind (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde
problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte
brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school
bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen
verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Naam en adres:
VCLB (Vrij CLB) Zuid-Limburg
afdeling Sint-Truiden
Luikersteenweg 7 3800 Sint-Truiden
Tel. 011/58 62 10
sinttruiden@vclblimburg.be
De CLB-medewerkers voor onze school zijn:
Schoolarts: dokter Ingerid Movig
Onthaalmedewerker: Ellen Lavigne
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De openingsuren zijn:
maandag van 8u30 tot 12 uur
de andere werkdagen van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
of na afspraak

NETWERKING – ONDERSTEUNINGSNETWERK– BUITENGEWOON ONDERWIJS
NETWERKING
Onze school hecht veel belang aan netwerking en een goede samenwerking met allerhande
hulpverleners, sociale of culturele instanties. De school heeft op dit vlak doorheen de jaren heel wat
expertise opgebouwd. Samenwerking wordt gezocht met o.a. scholen buitengewoon onderwijs,
Kind en Gezin, De Hummeltjes, …
Deze samenwerking heeft als doel een zo optimaal mogelijke begeleiding en ondersteuning te
bieden aan kinderen, ouders en leerkrachten indien dit wenselijk is.

ONDERSTEUNINGSNETWERK
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:
Ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid
Zorgloket Zuid-Limburg: 0472/26.20.33
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind
kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: directeur, zorgcoördinator of VCLB

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Bu.O. is een recht, geen verplichting. Toch zal het schoolteam niet nalaten deze onderwijsvorm te
adviseren indien het dit noodzakelijk acht.
Alleen leerlingen die het echt nodig hebben worden tot het Bu.O. toegelaten. Daarom is er een
inschrijvingsverslag nodig dat wordt afgeleverd door het C.L.B.. Voor sommige type’s is een
bijkomend attest van een geneesheerspecialist vereist.
De onderwijstypes zijn afgestemd op specifieke noden. Elk type heeft een andere doelgroep.
In Sint-Truiden organiseert ons schoolbestuur aangepast onderwijs voor type 1 en type 8-kinderen.
Er is een goede samenwerking met onze school. Deze school biedt ook ontwikkelingskansen voor
kinderen met een autismespectrumstoornis.
Voor meer informatie:
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Sint-Jan-Berchmansschool
Schepen Dejonghstraat 55
3800 Sint-Truiden
011/68 74 40
sint.jan.berchmansschool@telenet.be

COMMISSIES
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02/507 06 01
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten:
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
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

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

9

LOKAAL OVERLEGPLATFORM (LOP)
Contactpersoon:
Wim Vercammen
0473 71 13 99
wim.vercammen@ond.vlaanderen.be

3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

DE SCHOOLUREN
VP 1+2: CENTRUM
De school is geopend van
LESUREN:

8 uur tot 15.30 uur (op woensdag tot 12.00 uur).

08.35 uur – 10.15 uur
10.30 uur – 11.50 uur
13.00 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.20 uur

De kinderen die na de openingsuren nog in de school aanwezig zijn worden naar de naschoolse
opvang gebracht.

VP 3: WIJKSCHOOL KORTENBOS
De school is geopend van

LESUREN:

8.30 uur tot 15.45 uur
op woensdag tot 12.15 uur
op vrijdag tot 15.15 uur

08.45 uur – 10.25 uur
10.40 uur – 12.00 uur
13.10 uur – 14.30 uur
14.40 uur – 15.30 uur

vrijdag tot 15.00

De kinderen die na de openingsuren nog in de school aanwezig zijn worden naar de naschoolse
opvang “Tutti Frutti” gebracht met het busje.
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Het is van belang voor een goed verloop van de schooldag dat de kinderen, ook de kleuters, stipt
aanwezig zijn bij de aanvang van de lessen; d.w.z. ten laatste 5 minuten voor de start van de
lesuren.
De kinderen hebben onder alle omstandigheden recht op de voorziene pauzes. Aan zieke kinderen
kan toestemming verleend worden om onder de speeltijden binnen te blijven. Zij brengen daarvoor
een schriftelijke verklaring van de ouders mee en zij mogen dan in de gang op het gelijkvloers
blijven nadat ze de badge “ ziek vandaag” afhaalden op het secretariaat (in Kortenbos na
toestemming leerkracht).

DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG – STUDIE
VP 1+2: CENTRUM
De opvang tussen 8.00 uur en 15.30 uur is gratis. De opvang voor 8 uur ’s morgens en na 16 uur ’s
avonds noemen wij de voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is betalend. De tarieven worden
bij de start van het nieuwe schooljaar meegedeeld.
De kinderen worden gebracht en opgehaald in onze kleutereetzaal, ingang via groene poort
Gootstraat.
Kinderen die naar de voorschoolse opvang komen worden door diegene die hen naar de opvang
brengt aangemeld bij de juf.
Kinderen die uit de naschoolse opvang vertrekken worden door diegene die hen ophaalt afgemeld
bij de juf.
Kinderen die niet door diegene die hen brengt of haalt worden aangemeld of afgemeld worden
gezien als kinderen die de maximale duurtijd aanwezig zijn. Voor hen wordt deze maximale duurtijd
aangerekend.
Deze regeltjes zijn belangrijk vanuit het oogpunt veiligheid omdat wij steeds een duidelijk zicht
willen hebben op welke kinderen er in de opvang aanwezig zijn. Daarnaast biedt het de juf ook de
mogelijkheid het correcte uur van aankomst of vertrek te noteren waardoor de afrekening achteraf
eveneens correct kan gebeuren.
Er is opvang in de ochtend van 7 uur tot 8 uur en na schooltijd van 15.30 uur (woensdag 12.00 uur)
tot 18.30 uur.
Op schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperiodes is er geen opvang op school. Dan kunnen de
kinderen terecht bij Tutti-Frutti.
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VP 3: WIJKSCHOOL KORTENBOS
De opvang tussen 8.30 uur en 15.45 uur is gratis. Tutti-Frutti vangt onze kinderen voor 8.30 uur ’s
morgens en na 15.45 uur ’s avonds op in hun locatie aan de Hasseltsesteenweg 482.
De verplaatsing tussen school en opvang gebeurt met het schoolbusje.

STUDIE – HUISTAAKBEGELEIDING
Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren wij naschoolse studie voor VP 1+2.
De begeleiding gebeurt door ervaren leerkrachten en enkele vrijwilligers. De nadruk ligt op het
begeleiden van leren-leren.
De studie start om 15.30 uur en stopt om 16.00 uur.
Voor de studie hanteren wij dezelfde tarieven als voor de opvang.

THUISRIJEN
Naschools organiseren wij voor VP 1+ 2 thuisrijen, begeleid door leerkrachten.
De thuisrijen bieden de kans dat de kinderen veilig rechtstreeks naar huis kunnen of afgehaald
worden op een afgesproken plaats langs het parcours. Deze routes kunnen aangepast worden
naargelang de behoeftes en na overleg met de ouders.
rij 1:
rij 2:
rij 3:
rij 4:
rij 5:

Gootstraat – Stapelstraat – Sint-Maartenplein – Kazernevest – Toekomststraat –
Leopold II-straat - Prins-Albertlaan.
Ursulinenstraat – Stapelstraat – Grote Markt – H.Hartplein – Ridderstraat – Schepen
Dejonghstraat - houtmarkt
Ursulinenstraat – Sluisberg – Naamsestraat – Naamsevest – Europaplein
Gootstraat – Stapelstraat - Stationsstraat
Ursulinenstraat – Gootstraat – Tiensevest – Wildebamp – zwembad

LEERLINGENVERVOER
In VP 3, wijkschool Kortenbos, organiseert het plaatselijk oudercomité het leerlingenvervoer:
Het schoolbusje haalt de leerlingen 's morgens op vanaf 08u.00 aan de afgesproken opstapplaatsen.
's Avonds worden de kinderen onmiddellijk na het beëindigen van de lessen teruggebracht naar de
afgesproken plaatsen.
Kostprijs:
€ 1,00 per rit per kind
(wijzigingen in het tarief kunnen eenzijdig doorgevoerd worden, maar worden tijdig
gecommuniceerd)
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De ritten worden aangeduid op een kalender en worden via de schoolfactuur aangerekend.
De leerlingen dienen 's morgens tijdig klaar te staan aan de afgesproken opstapplaats. ’s Avonds
vragen wij dat een volwassene de leerlingen opwacht aan de afstapplaats.

DE MIDDAGPAUZE
De kinderen kunnen tijdens de middag in de school blijven eten.
De kinderen kunnen hun lunchpakket van thuis opeten of kiezen voor een warme maaltijd.
De school voorziet een refter voor de leerlingen van de lagere school en voor de kinderen die een
warme maaltijd wensen. De kleuters die hun eigen lunchpakket meebrengen beschikken over een
eigen eetzaal.
In Kortenbos eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunchpakket op in de klas, een warme
maaltijd is niet mogelijk.
Bij het begin van het schooljaar geven ouders aan of hun kind tijdens de middagpauze op school
blijft of niet. Kinderen mogen de school individueel of in groep enkel verlaten wanneer er een
schriftelijke toestemming op datum en ondertekend door de ouders van ieder individu kan
voorgelegd worden.

LUNCHPAKKET
Om de kinderen milieubewust op te voeden en hen te leren zo weinig mogelijk afval te produceren
willen wij vragen dat zij hun boterhammen enkel in boterhamdozen opbergen en niet in
aluminiumfolie. Daarnaast vragen wij ook om koeken zoveel mogelijk in een koekendoosje te
stoppen. Drankjes kunnen zelf meegebracht worden, liefst in een drankbus, of aangekocht worden
in de school.

WARME MAALTIJD
De kinderen die dit wensen kunnen ook warm blijven eten. De warme maaltijd wordt aangeleverd
uit de keuken van het internaat KCST Daar wordt dagelijks een “dagschotel” bereid. Elke maaltijd
bestaat uit een voorgerecht (soep, ...), een hoofdgerecht (aardappelen of frieten, groenten, vlees en
saus, ...) en een dessert (ijs, fruit, pudding, ...). Het menu van de week wordt uitgehangen aan de
eetzaal.
Wij vragen dat kinderen die warm blijven eten dit in een vaste regelmaat doen opdat wij geen
overbodige maaltijden bestellen. Kinderen die een enkele keer warm blijven eten melden dit aan
de klastitularis bij het begin van de schooldag.
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HET BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KINDEREN
VP 1+ 2: CENTRUM
Bij het begin en einde van de lessen is het altijd drukker aan de schoolpoort. Breng andere kinderen
niet in problemen door gevaarlijke en onverantwoorde manoeuvres of door vlak voor de
schoolpoort te parkeren of te stationeren. Wij willen er ook op wijzen dat in de onmiddellijke
nabijheid van de school voldoende parkeermogelijkheden bestaan.
Onze school heeft twee toegangen, eentje aan de Gootstraat (groene poort) en eentje aan de
Ursulinenstraat (hek). De ingang aan de Gootstraat is bedoeld voor het brengen en afhalen van de
kleuters, de ingang aan de Ursulinenstraat voor de kinderen van de lagere school. ’s Middags
kunnen kinderen (kleuter en lager onderwijs) enkel via de toegang aan de Ursulinenstraat afgehaald
worden.
Ouders zijn bij het brengen en afhalen van de kinderen toegelaten op de speelsplaats. Wij vragen
wel om de speelruimte van de kinderen te respecteren.
We raden ook aan het afscheid te beperken in tijd en kinderen niet te begeleiden tot aan de klas
maar de school te verlaten bij het belsignaal.

VP 3: WIJKSCHOOL KORTENBOS
Onze school beschikt over een ruime parking, dit biedt een veilige mogelijkheid om kinderen te
brengen of af te halen. Natuurlijk is voorzichtigheid op z’n plaats en vragen wij de parking traag op
te rijden en te verlaten. Indien de parking volzet is kan je parkeren op de rijweg, let erop dat
voetgangers niet gehinderd worden.
Ouders blijven bij het brengen en afhalen van de kinderen aan het hek op de parking. Zodoende
kunnen de kinderen de volledige speelruimte benutten.
We raden ook aan het afscheid te beperken in tijd en kinderen niet te begeleiden tot aan de klas
maar de school te verlaten bij het belsignaal.

DE TOEGANG TOT DE KLASLOKALEN
In het belang van alle kinderen vragen we de ouders tijdens de klasuren nooit rechtstreeks naar de
klaslokalen te gaan. Enkel wanneer er dringende of ernstige redenen zijn kan aan de ouders door de
directie de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met de betrokken leraar
tijdens de lesuren.
in andere gevallen kan men aan de ouders voorstellen om het onderhoud op een ander moment te
laten plaatsvinden.
Tijdens de speeltijden en na afloop van de lessen wordt aan de leerlingen in principe geen
toestemming gegeven om in het klaslokaal te komen. Ook dit kan enkel mits toestemming van de
directeur of zijn afgevaardigde (vb de persoon die belast is met het toezicht).
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DE SCHOOL VROEGTIJDIG VERLATEN
In speciale omstandigheden kan uw kind de school vroeger verlaten mits:




een schriftelijke verklaring van de ouders
toestemming van de directeur
het kind afgehaald wordt door de persoon aangegeven op de verklaring van de ouders

Vermijd een afspraak met de dokter of de tandarts tijdens de schooluren. Wij hebben evenwel alle
begrip voor speciale en dringende behandelingen.

VAKANTIES – VRIJE DAGEN - STUDIEDAGEN
Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden eind juni voorafgaand aan het lopende schooljaar of
bij inschrijving van een leerling medegedeeld aan de ouders.
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DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT – EIGEN OPVOEDINGSPROJECT
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor
de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school
verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten
dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze
hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van
de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op onze
website.

1. KLIM-OP TILT KINDEREN HOGEROP
Onze school telt drie vestigingen. Twee liggen midden in de stad. Toch is er veel ruimte om de
kinderen te laten spelen. Veilig, een beetje ingesloten, maar goed bereikbaar.
Onze school is verbonden met het stadsleven en met de kansen die dit biedt (cultuur, kerken,
winkels, stadspark, musea, politie en andere diensten). Alles op wandelafstand. Ook ouders
genieten hier mee van. Onze school met zijn kinderen brengt leven in het hart van de stad.
Voor en na schooltijd biedt deze vestiging een goeie omkadering met een eigen onthaalmoeder,
met voor- en naschoolse opvang, met huiswerkbegeleiding, …
Onze derde vestiging, te Kortenbos, is gelegen in een landelijke omgeving, met veel groen, ruimte
en speelgelegenheid. Met eigen busvervoer kan de school van overal worden bereikt.
Onze school heeft een eigen geschiedenis als parochiale school, in de schaduw van de basiliek.
Onze school kent een rijke geschiedenis. Jaren terug brachten de zusters een ziel in deze school.
Deze erfenis willen we koesteren. En ook al vertoont ons mooie statige schoolgebouw vandaag hier
en daar wat barsten… Dat is eigen aan al wat ‘leeft’. Ons rijke verleden dragen we mee. Het creëert
in onze school ook telkens weer nieuwe kansen en uitdagingen.
We staan open voor kinderen uit alle windstreken van de wereld, voor de veelkleurigheid van
culturen in ons huidige Haspengouw.
De naam van onze school is betekenisvol: Klim-Op. Zoals klimop kan groeien, klimmen, woekeren,
… Zo stimuleren wij ook de kinderen om naar eigen capaciteiten zich maximaal te ontplooien.
En het bijbehorende logo zegt veel: hier worden kinderen gedragen en opgetild.
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Klim-Op tilt kinderen hogerop!
JIJ MAG ZIJN WIE JE BENT
EN ZOALS JE BENT
MET FOUTEN EN GEBREKEN
OM TE KUNNEN WORDEN, DIE JE IN AANLEG BENT,
MAAR ZOALS JE JE NOG NIET KUNT VERTONEN
EN JE MAG HET WORDEN OP JOUW WIJZE
EN IN JOUW UUR.
A.A. TERRUWE

2. KINDEREN DIE ZICH GOED VOELEN
Vóór alles vinden wij belangrijk dat de kinderen zich goed in hun vel voelen in onze school. Het
‘welbevinden’ van elk kind staat centraal: veiligheid, geborgenheid, een warm onthaal, een gevoel
van thuiskomen… Elk kind moet kunnen voelen: ik mag er zijn.
Zo argeloos en open als kinderen zijn, zo willen we ze behoeden.
Fil 2,3
‘Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.’
‘De groei van het kind zelf staat centraal. We moeten alles doen om een kind zich goed te laten voelen!’
Lc 12,34
‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’
‘Als leerkracht hoort je hart bij de kinderen. Een hart vol idealisme, maar met oog voor realisme.’

Onze school biedt een omgeving waar kinderen samen op een veilige manier kunnen leven, leren en
spelen. Zo is elke klas een kindvriendelijke leef-leer-speel-omgeving.
Daarbij zijn ook de nodige afspraken van groot belang. Een duidelijke structuur met regels en
grenzen hebben kinderen nodig om zich goed te voelen. Er is een geheel van basisafspraken die
door iedereen worden nageleefd en ervoor zorgen dat het aangenaam is op school. Deze afspraken
worden regelmatig opgefrist en goed gecommuniceerd aan de ouders en alle betrokkenen.
Afspraken en waardenopvoeding horen, volgens ons, bij elkaar. Afspraken steunen op de waarden
van ons opvoedingsproject. We hebben oog voor de ontwikkeling van attitudes bij onze kinderen.
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De aandacht gaat naar: beleefdheid, doorzettingsvermogen, vertrouwen, blij en dankbaar zijn,
eerlijkheid, respect voor materiaal, respect voor elkaar en verantwoordelijk voor eigen daden.
Hieraan wordt gewerkt in de klas en verder op de speelplaats. Waardenopvoeding is maar mogelijk
als een kind zich goed en vrij voelt.
Als leerkrachten proberen we een voorbeeld te geven en waarden voor te leven. We zijn ons
bewust van onze ‘voorleef-rol’. Dat vraagt van ons de nodige authenticiteit.
Het is onze overtuiging dat kinderen uitdagingen willen. In onze school creëren we een omgeving
die de kinderen positief uitdaagt om optimaal al hun capaciteiten te leren gebruiken.
Daarbij hebben we aandacht voor een kindeigen ontwikkeling: hoe breng ik dit kind een trapje
hoger? We willen het beste halen uit ieder kind en ieder kind uitdagen op zijn niveau.

Lc 13,8-9
‘ Heer, laat deze boom dit jaar nog staan. Misschien draagt hij volgend jaar vrucht.’
‘Je moet de kinderen de nodige voedingsbodem geven
maar geef de kinderen ook de tijd om dingen op te nemen en te leren.’
‘Ze leren bij op hun tempo. Geef wel alle hulp die nodig is!’

We geloven in elk kind. Zelfvertrouwen is belangrijk. Een kind moet kunnen ervaren: ik ben de
moeite waard. We willen een positief zelfbeeld stimuleren en een positieve kijk naar de toekomst.
Een kind hoeft zeker niet te zijn zoals wij willen of wensen. We aanvaarden dat elke leerling uniek
is. Dit vraagt constante aandacht. Ook de kinderen leren zo aanvaarden dat iemand anders is of
anders denkt.
We gaan attent en respectvol om met kinderen, ouders, collega’s… Zo leren ook de kinderen dit.
Zorgen voor elkaar: leerkrachten voor kinderen, maar ook kinderen voor kinderen. ‘Zorg’zaam zijn
voor alle kinderen en hun ouders, daar kiezen we voor. En dat met bijzondere aandacht voor
kinderen met bijzondere noden.
Mt 18,5
‘Wie een kind opneemt in mijn naam, neemt Mij op.’

Onze aandacht gaat niet alleen naar kennen/kunnen in verband met leerstof, maar ook willen we
luisteren naar het persoonlijk verhaal van de leerlingen. We willen luisteren en begrip tonen voor

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

18

elk kind. Open communicatie met kinderen is belangrijk. Kinderen moeten kunnen ervaren dat hun
stem telt, dat ze gehoord worden. Dit vraagt inlevingsvermogen en empathie.
Onze school biedt de kinderen veel ontspanningsmogelijkheden. Samen leren is belangrijk, maar
tegelijk ook spelen en creatief zijn en sportief bezig zijn.

3. KWALITEITSVOL ONDERWIJS
Lc 4,4
‘Een mens leeft niet van brood alleen.’
‘Kinderen moeten gelukkig kunnen zijn in het leven,
of ze nu verstandelijk sterk zijn of niet. Elk kind heeft zijn kwaliteiten.’

Jes 42,6b
‘Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden’
‘Als leerkrachten de kinderen zo veel mogelijk helpen en alles meegeven wat nodig is
om later zelfstandig door het échte leven te gaan.’

In ons onderwijs stellen we de totale ontwikkeling van het kind voorop. Dit houdt in dat we bij het
leren aandacht hebben voor ‘hoofd, hart en handen’. In onze school willen we nadrukkelijk kansen
geven voor zowel cognitieve ontwikkeling als voor socio-emotionele, voor psychomotorische en
voor creatieve ontwikkeling.
Goed onderwijs vraagt samenhang over de leerjaren. Doorheen gans de school hebben we daarom
leerlijnen ontwikkeld, met aandacht voor eenzelfde manier van voorstellen, van verwoorden en
aanpak, zodat de kinderen herkenningspunten hebben in een volgend leerjaar.
Onze school is sterk in cognitief onderwijs. We zijn heel fier op ons goed uitgebouwd leesonderwijs.
Daar gaat veel aandacht naar, zowel binnen als buiten de school. We hebben een degelijk
uitgebouwde leesvisie.
Ook de creatieve mogelijkheden van kinderen krijgen ruimte. We streven naar een leerlijn rond
muzische vorming. We kiezen ervoor om de muzische werking zichtbaar en voelbaar te maken
doorheen heel de school. Ouders worden erbij betrokken.
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Waar mogelijk spelen we in op dingen die rond de school, in de stad gebeuren. We kiezen voor
leeractiviteiten extra muros.
Het leren van de kinderen wordt gestimuleerd met alternatieve werkvormen en
groeperingsvormen. We kiezen niet voor zulke vernieuwingen omwille van het nieuwe op zich. We
willen vernieuwingen doordacht toepassen en integreren, omdat ze belangrijke kansen bieden voor
de kinderen, bijvoorbeeld om te leren samenwerken, of om leerstof te verdiepen. Ook bieden deze
initiatieven gelegenheid om te differentiëren.

Lc 10,4
‘Wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.’
‘Geen energie steken en ons druk maken om onbelangrijke dingen.‘
‘Het is beter energie te geven aan zinvolle dingen. Waarom doen we wat we doen?’

We kiezen ervoor om de kinderen zelf te betrekken bij hun leerproces. Kinderen voelen bv. zelf aan
in welke hoek ze aan zichzelf kunnen werken. Goed onderwijs is: kinderen begeleiden in hun leren.
Wij willen de leerlingen zien als hun eigen kennisarchitect. Er wordt gewerkt aan leren-leren, aan
leervaardigheden.
De werkhouding van de leerlingen stellen we centraal. Leerresultaten en verworven attitudes bij
projecten worden geborgen en vastgezet.
Goed onderwijs vraagt deskundige en bekwame leerkrachten. We vinden het belangrijk dat we als
leerkrachten nascholingen volgen en zelf vernieuwen. Bij wat we als team ondernemen willen we
dynamisch te werk gaan. Dat wil zeggen: telkens doelgericht plannen, uitvoeren, evalueren,
bijsturen. Wat we doen willen we echt goed doen. En wat in het verleden al goed was, willen we
behouden. Onze sterktes maken we echt sterk.
De beschikbare schooltijd wordt nuttig besteed. Ons onderwijs wordt ondersteund met degelijke
handleidingen en leerboeken en ander vernieuwd en up-to-date materiaal.
We maken daarbij gerichte keuzes in het kader van ons eigen opvoedingsproject. Alles wordt
grondig nagekeken en besproken met velen, vooraleer we ze gaan gebruiken.
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4. EEN DUIDELIJK SCHOOLBELEID, GOEDE TEAMGEEST EN BETROKKENHEID
VAN IEDEREEN.

We kiezen voor een school met een duidelijk schoolbeleid. Dit maakt het mogelijk voor het
schoolteam als één groep te functioneren, zowel naar binnen en naar buiten. Eenvormigheid en
duidelijkheid maken een schoolteam sterk. Wij geloven dat wij er als groep ‘samen’ iets van kunnen
maken, open en in participatief.

1Joh 4,18
‘Liefde laat geen ruimte voor angst.’
‘Als je je gesteund voelt door anderen, ben je niet bang.’
‘Verbondenheid maakt een team sterk, ook als het moeilijk is.’

We vinden het erg belangrijk dat een leerkracht zich goed voelt. Daarom wordt er gewerkt aan een
goede schoolsfeer en aan een fijne, gezonde teamgeest. Daarbij wordt aandacht gegeven aan een
open dialoog tussen alle betrokkenen (directie, collega’s, ouders…) in een geest van vertrouwen en
respect. Zo kunnen dingen op school daadwerkelijk gebeuren en veranderen.
In het team heerst een open houding naar elkaar. Onder collega’s is de sfeer prima. De teamgeest
steunt op communicatie en samenwerking. Samenwerkingsprojecten maken de goede teamgeest
voelbaar en zichtbaar, ook voor ouders.

Joh 13,35
‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’.
‘Door een goede samenwerking wordt in onze opdracht als leerkracht iets zichtbaar van Gods liefde.’

Met de leerkrachten worden duidelijke en bondige afspraken gemaakt in verband met de
organisatie van het schoolleven. Deze afspraken worden opgevolgd. Iedereen houdt zich aan wat
beslist is. Iedere leerkracht neemt zijn verantwoordelijkheid.
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Een school kan niet zonder goede directie. Het is zichtbaar voor leerlingen en ouders dat onze
directeur leiding en gezag vertegenwoordigt in onze school. De directeur is aanspreekbaar. Ouders
hebben voldoende gelegenheden om iets te melden of te vragen.
Betrokkenheid van iedereen wordt nagestreefd, in het bijzonder ook van de ouders. Ouders zijn
een heel belangrijke partner in onze school. Wij vragen van ouders dat zij zich engageren voor het
schoolleven van de kinderen en zich betrokken voelen bij de school. Onze schoolafspraken worden
vertaald en toegelicht naar de ouders, zodat ook zij deze op hun manier levend proberen te
houden. Er worden voldoende activiteiten georganiseerd waarbij ouders betrokken worden. Voor
ons als leerkrachten is het cruciaal dat we openstaan voor ouders.

5. EEN KATHOLIEKE SCHOOL IN ACTUELE CONTEXT
Onze school is een katholieke school. Dat dragen we mee vanuit het verleden. Maar het speelt ook
nu nog een rol. Het bepaalt mee de eigenheid van onze school.
We gaan er niet van uit dat omwille van het katholieke voor onze school gekozen wordt. Toch willen
we hierin verbinding maken met al wie zich inschrijft in onze school.
Christelijk geloof is een uitgangspunt voor ons opvoedingsproject. Het is voor ons een leidraad. Als
team willen we bewust werken aan deze gezamenlijke overtuigingen en waarden. Van daaruit
willen wij onze accenten leggen. En dat moet meer zijn dan wat praatjes voor de gaatjes. Het gaat
om ons engagement, onze ‘binnenkant’.
Het vertaalt zich in waarden en normen die wij uitdragen. De waarden in onze school vormen de
basis voor een degelijke opvoeding en goed onderwijs. Naast de thuis heeft ook onze school hierin
een belangrijke taak. Binnen onze school worden deze waarden bespreekbaar gemaakt zodat we er
als groep achterstaan om dit door te geven aan de kinderen.
Geloven is ‘handelen naar Gods woord’. Laat dat te merken zijn in de dagelijkse dingen, meer in
daden dan in woorden.
Op de eerste plaats: respect hebben voor de medemens. Maar ook, bekommerd zijn om elkaar:
mee-delen, mee-vieren, mee-voelen, mee-lijden… Christelijke waarden hebben voor ons te maken
met een houding van liefde, betrokkenheid op de ander, vriendschap, verantwoordelijkheid,
beleefd zijn, dankbaarheid, behulpzaamheid, trouw en eerlijk zijn, in elkaar geloven…In onze school
moeten kinderen iets van het evangelie kunnen proeven.
Om het evangelie te vertalen in daden, moet je het eerst ook kennen. In de klas verkennen we met
de kinderen het evangelie. Alle kinderen zitten samen in de katholieke godsdienstles. Dit schept een
verbondenheid en een samenhorigheid. In het godsdienstonderwijs denken we na over de dingen
van het leven. Dat vinden we belangrijk. Kinderen houden ook van bijbelverhalen.
We willen kinderen begeleiden in het zoeken naar het spirituele. Ons godsdienstonderwijs staat
kort bij het werkelijke leven. Het gaat om belangrijke waarden die volgens ons niet verloren mogen
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gaan. We willen kinderen deze diepere betekenis in het leven aanbieden.
Er wordt in onze school aandacht besteed aan christelijke geloofscultuur (klasgebed, vieringen,
solidariteitsacties, symbolen, christelijke feesten…). We verwachten dat iedereen in onze school
hiervoor openstaat en dit respecteert.
We maken ruimte om stil te zijn en over iets na te denken, om te bidden in de klas. De kinderen
kunnen op een eenvoudige manier kennismaken met christelijke gebruiken en rituelen.
Onze godsdienstlessen en vieringen worden gevolgd door alle leerlingen. Dit betekent niet dat
iedereen ook in zijn beleving moet volgen.
We staan open in respect voor andere godsdiensten. Onze school heeft aandacht en respect voor
mensen met een andere levensbeschouwing, godsdienst of geloofsovertuiging. Spiritualiteit,
wijsheid, waarden, normen moeten niet noodzakelijk aan een godsdienst gekoppeld worden.
De maatschappij is voortdurend in verandering, ook naar normen en waarden. Toch willen we
vanuit de eigenheid van onze school de kinderen hierin trachten te begeleiden. Dit is niet altijd
gemakkelijk vandaag, nu ook waarden wel eens gaan verschillen. Onze school wil een houvast
bieden. In het kader van ons eigen opvoedingsproject maken we soms keuzes die niet voor iedereen
vanzelfsprekend zijn of waarmee we ingaan tegen bepaalde tendensen. We willen als school op tijd
en stond ook kritisch zijn. Maar we staan altijd open voor gesprek hierrond met ouders, in respect
en met begrip voor ieders eigenheid of mening.
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DEEL III: HET REGLEMENT

1. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil
verwachten we wel je volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen
verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

OUDERCONTACTEN.
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht
hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een
ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de
manier van werken.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk
via het rapport bij Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.
We organiseren ook regelmatig 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.
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind.
We verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de
evolutie van je kind.
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AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN.
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig
en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een
succesvolle schoolloopbaan van je kind.
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover verder.
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.35 uur en eindigt om 15.20 uur.
Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat of de directeur. We verwachten
dat je ons voor 9.00 uur 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 ingaatop die begeleiding, melden we dit aan de overheid.
We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: de school stelt samen met
het CLB een begeleidingsdossier op waarin afspraken gemaakt worden met de ouders en waarin
acties beschreven worden t.a.v.de ouders met als doel de afwezigheidsproblematiek op te lossen.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte
aanpak zoeken.

INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING.
Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen
op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in
overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en
wat wij als school kunnen organiseren.
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We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat
wij van jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft.

POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL.

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren
van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover
de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van
onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal
onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van
het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement
daarbij kunnen helpen ondersteunen.

2. INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website,
schoolbrochure, folders, …
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en
het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of
wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
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Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel
een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de
klassenraad, de ouders en het 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.

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar.

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

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening
uitvoeren. Indien onze school op basis van 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.
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3. OUDERLIJK GEZAG

ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een
echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht
bieden.

NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is,
houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR DE OUDERS
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden
genomen.
Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, oudercontact… worden bij het begin van het schooljaar
gemaakt met de klastitularis en schriftelijk vastgelegd.

CO-SCHOOLSCHAP
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een
leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen
in- en uitschrijven.
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4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGGROEPEN
De leerlinggroepen worden gevormd op basis van overleg tussen de kleuterleidsters of de
leerkrachten, de zorgcoördinator, de directie en eventueel de C.L.B.-afgevaardigde.
Bij het indelen van de leerlinggroepen wordt steeds het kind centraal geplaatst. Wij streven ernaar
evenwichtige leerlinggroepen te vormen op het gebied van meervoudige intellectuele
mogelijkheden, socio-emotionele omstandigheden, gelijke verdeling van jongens en meisjes en met
aandacht voor vriendjes of vriendinnetjes.
Op de vraag om de leerling bij een bepaalde leerkracht te zetten gaan wij in principe niet in. Wij
motiveren dit als volgt:
Al onze collega’s zijn goed opgeleid, hebben voldoende ervaring en werken met grote inzet en
engagement.
Leerkrachten dienen soms onvoorzien te worden vervangen omwille van bijvoorbeeld ziekte. Op dat
ogenblik dient een kind zich ook aan te passen aan de nieuwe situatie. Meestal lukt dit zeer vlug en
vlot. Indien ouders emotionele weerstanden menen te ondervinden, vragen wij dat zij ons dit
onmiddellijk signaleren zodat het nodige kan worden gedaan om het probleem op te lossen.
Enkel nieuw ingeschreven leerlingen worden op vraag van de ouders in de groep van een vriendje of
vriendinnetje geplaatst. Wij vragen echter nadrukkelijk dergelijke overwegingen sterk te relativeren.
Bij de indeling in leerlinggroepen dienen pedagogische overwegingen te primeren op emoties. Het
schoolteam is het best geplaatst om dit als aandachtspunt op te nemen tijdens het overleg omtrent
de groepsindeling.
Kleuters kunnen één jaar te vroeg instappen in het eerste leerjaar; enkel na ernstig overleg binnen
het schoolteam en na schriftelijk advies van het C.L.B..
In principe raden wij dergelijke vervroegde instap af. Anderzijds raden wij in sommige gevallen aan
de derde kleuterklas over te doen, zeker als uit de gegevens van ons volgsysteem blijkt dat het kind
onvoldoende de noodzakelijke rijpheid bezit om het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs te
beginnen.
Leerlingen van het lager onderwijs kunnen eveneens één leeftijdsgroep overslaan; ook hier enkel na
ernstig overleg binnen het schoolteam en na schriftelijk advies van het C.L.B.
Sommige leerkrachten werken deeltijds: d.i. een wettelijk voorzien gegeven dat op zich geen enkele
invloed heeft op de afwerking van het jaarprogramma. Tussen de collega's worden in de school
hieromtrent duidelijke afspraken gehanteerd en de verantwoordelijkheid voor goed afgelijnde
leerstofgebieden vooraf vastgelegd.

OVERGANG BINNEN HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU: “OVERGAAN” OF “ZITTENBLIJVEN”
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een
volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat
ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten
aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan
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welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school
neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan
van school verandert, terechtkomt. Hiervoor voeren wij een testing van de leerling uit bij de
overstap van een andere school naar de onze. Indien mogelijk gebeurt dit in de laatste week voor
het schooljaar aanvangt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

OVERGANG TUSSEN ONDERWIJSNIVEAUS
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder
beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de
toelatingsvoorwaarden.

KLEUTERSCHOOL
In onze school worden er gemengde leerlinggroepen georganiseerd.
Combinatieklassen hebben heel wat mogelijkheden om gedifferentieerd te werken en aan
zorgverbreding te doen.
Het zijn juist twee didactische principes die door het Vlaamse onderwijsbeleid sterk worden
gepromoot en die positief werden geëvalueerd door de onderwijsinspectie. Wij hebben
daaromtrent heel wat ervaring opgebouwd.
Dit wil zeggen dat de 2,5-jarige kleuters of de instappertjes en de 3-jarige kleuters één
leerlinggroep vormen alsook de 4-jarige en 5jarige kleuters.

LAGERE SCHOOL
VP 1+ 2: CENTRUM
In het eerste en tweede leerjaar vormen we klasgroepen volgens het criterium leeftijd.
Vanaf het derde leerjaar organiseren we naast klasgroepen volgens het criterium leeftijd ook
combinatieklassen.
Daarenboven worden de eerder genoemde evenwichten van gemengde en even grote klassen
nagestreefd.
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De organisatie ziet er dan als volgt uit:

2 klassen leerjaar 1
2 klassen leerjaar 2
1 klas leerjaar 3
1 klas leerjaar 4
1 klas leerjaar 3 + 4
1 klas leerjaar 5
1 klas leerjaar 6
1 klas leerjaar 5 + 6

VP 3: WIJKSCHOOL KORTENBOS
Ook in de lagere school te Kortenbos organiseren wij combinatieklassen. Dit maakt dat we hier drie
leerlinggroepen organiseren. Het eerste en het tweede leerjaar vormen de eertste graad. Het
derde en vierde leerjaar de tweede graad. En het vijfde en zesde leerjaar de derde graad.

5. AFWEZIGHEDEN
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten
zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

KLEUTERSCHOOL
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet
gewettigd worden door medische attesten.
Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuterleidster en/of de
directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.
Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor leerlingen van het lager onderwijs.
Wij raden de ouders aan om er een goede gewoonte op na te houden om de kleuters elke dag naar
school te sturen: de activiteiten in de kleuterschool zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het
kind.
Mogen wij ook vragen om de kleuters op tijd naar school te sturen? Het is bijzonder storend voor
een les als er voortdurend kleuters binnenkomen.
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LAGERE SCHOOL
WEGENS ZIEKTE

 Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest
verplicht.
 Is het 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 het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten
de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is
geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid.
Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.
Voorbeelden hiervan zijn:
 het 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,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
 …

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;

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

32

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen
waarop topsportbeloften recht hebben);
 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6
lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);
 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);
 de deelname aan time-out-projecten;
 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind
op school is van 1 september tot en met 30 juni.

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN

De school vindt de aanwezigheid van 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
engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure onderwijsregelgeving.).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart
worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.
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6. ONDERWIJS AAN HUIS
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)
Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan
komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis,
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-vhronische ziekte, dan voeg je
een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel
onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een
geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind
onderwijs mag krijgen.
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden
georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van
je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis
binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer
doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een
aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest
nodig.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis
per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op
school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en
vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de
medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind
op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere
afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is
daar niet toe verplicht.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk
onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan
huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.
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De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te
geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de
leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De
school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7. NASCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Met naschoolse activiteiten bedoelen we de activiteiten die georganiseerd worden buiten de
normale schooltijd en waar de kinderen op vrije basis kunnen aan deelnemen. Een voorbeeld
daarvan zijn de sportactiviteiten op woensdagnamiddag die ingericht worden door de Stedelijke
Sportdienst of de Stichting Vlaamse Schoolsport (S.V.S.). Deze activiteiten zullen steeds op voorhand
gemeld worden aan de ouders. De school draagt de kosten voor deze activiteiten (deelnameprijs,
inkom, busvervoer). Ook bij deze naschoolse activiteiten geldt de normale
schoolongevallenverzekering.

EÉN- OF MEERDAAGSEDAAGSE SCHOOL UITSTAPPEN (EXTRA-MUROSACTIVITEITEN)
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten
deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken
namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden
voorzien.
Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:
Aanbod:
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 2de leerjaar: boerderijklassen
 5de + 6de leerjaar: avonturenklassen
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de
extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken
activiteit schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

8. GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende
mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift
basisonderwijs behaalt, , ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze
leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager
onderwijs staat.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als
gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen
getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het
getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde
schooljaren lager onderwijs staat.
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PROCEDURE TOT HET UITREIKEN VAN HET GETUIGSCHRIFT:
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen.
Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.
De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de
klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift
basisonderwijs.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer
de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in … . De datum van uitreiking is ook de
ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt
1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

BEROEPSPROCEDURE:
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:



wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen
na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als een
oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. Via e-mail,
bij de directie.
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;
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-

De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval
zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing
opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het
resultaat van die vergadering.

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Dit kan via aangetekende brief:
Flor Vanroye
VZW KABOST
Plankstraat 16
3800 Sint-Truiden
of
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school
persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op
welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan
het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:


het beroep is gedateerd en ondertekend;



het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school
afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
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schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek.
Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode
waarin de beroepscommissie kan samenkomen, bedraagt maximaal 7 dagen na de
ontvangst van het beroep bij het schoolbestuur. 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 samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger
aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de
school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn,
geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel
bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep
gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk
op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de
beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

9. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID
(zie infobrochure onderwijsregelgeving)
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle
kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of
een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om
een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als
school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in
bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

BEGELEIDENDE MAATREGELEN

Wanneer 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.
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Een begeleidende maatregel kan zijn:
 Een gesprek met de directeur, met de zorgcoördinator
 Een time-out
 Naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is
gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;
 Een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met 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 worden
samen met je kind opgevolgd.

HERSTEL

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op
herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover
met elkaar in gesprek te gaan.
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:
 een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 een bemiddelingsgesprek;
 no blame-methode bij een pestproblematiek;
 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of
vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg
zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of
zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit
groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.
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ORDEMAATREGELEN:

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft
je kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
 een verwittiging in de agenda;
 een strafwerk;
 een specifieke opdracht;
 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;
 Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

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.

MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN ZIJN:



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



een definitieve uitsluiting.
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PREVENTIEVE SCHORSING ALS BEWARENDE MAATREGEL:

In uitzonderlijke situaties kan de directeur 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
opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende
schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die
eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING:

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning
doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting
effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind
één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet.
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige
of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

42

OPVANG OP SCHOOL IN GEVAL VAN PREVENTIEVE SCHORSING EN (TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE)
UITSLUITING:

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan
de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je
kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend
gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen
dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

BEROEPSPROCEDURE TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat
als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan
via aangetekende brief of door de brief:
Flor Vanroye
VZW KABOST
Plankstraat 16
3800 Sint-Truiden
of
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op
school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep
daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

43

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
het beroep is gedateerd en ondertekend;
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven
(met bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve
uitsluiting betwist wordt
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de
brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan
te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het
beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij
gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot
een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat
niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem
de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De
beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
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10.

BIJDRAGEREGELING

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de
eindtermen te bereiken. Vanuit ons opvoedingsproject kiest onze school om een aantal verplichte
maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Daarvoor vragen wij een bijdrage (verplichte
uitgaven). Hierbij houden wij ons uiteraard strikt aan de maximumfactuur.
Voor het schooljaar 2019 – 2020 gelden de volgende maximumbedragen betreffende de verplichte
uitgaven: kleuters: € 45
lager onderwijs: € 90
meerdaagse uitstappen: € 440 per kind voor de volledige duur lager onderwijs
Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school
kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.
Bij verlies of beschadiging van materiaal worden de door de school gemaakte kosten voor aankoop
van nieuw materiaal verrekend aan de ouders.
Onze school biedt ook een aantal diensten en verbruiksgoederen aan zoals: studie, opvang, warme
maaltijd, lectuur,… Maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. Deze diensten
of verbruiksgoederen zijn niet verplicht te gebruiken (niet-verplichte uitgaven). Indien u er wel
gebruik van maakt, vragen wij een stipte betaling volgens onderstaande modaliteiten.
Bij het begin van het schooljaar worden de prijzen van de verplichte en de niet-verplichte uitgaven
zo veel als mogelijk meegedeeld.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

WIJZE VAN BETALING:
Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening via een overschrijvingsformulier. We
verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na
afgifte.
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving of cash.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op 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
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schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Indien wordt vastgesteld dat de betaling niet werd uitgevoerd wordt er een herinnering
opgestuurd. Na twee herinneringen wordt een incassobureau ingeschakeld.

BIJ WIE KAN JE TERECHT I.V.M. BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen
met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de
schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of
omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.
Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt,
kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende
ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen
op het verschuldigde bedrag.

11.

GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens de activiteiten doorheen
het schooljaar.

12.

VRIJWILLIGERS

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal punten. De
school doet dit via onderstaande bepalingen.

ORGANISATIE:
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden
Plankstraat 16
3800 Sint-Truiden
Maatschappelijk doel: zie statuten
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VERPLICHTE VERZEKERING
 De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan
Centrum Guimardstraat 1 1040 Brussel met vestiging in Hasselt Kempische Steenweg 404
tel. 011/87.04.11. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
 Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering
van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten werd afgesloten bij
Interdiocesaan Centrum Guimardstraat 1 1040 Brussel met vestiging in Hasselt Kempische
Steenweg 404 tel. 011/87.04.11. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

VERGOEDINGEN
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische
hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke
informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van
toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

13.

WELZIJNSBELEID

Het schoolbestuur verklaart een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke
bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject. Daarom:








waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie
krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij
klassenbezoeken, op oudercontacten.
worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren,
hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.
worden kleuters, leerlingen, regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere
aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.
werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.
wordt er gewerkt aan preventiemaatregelen om geweld en pesterijen te vermijden.
wordt er actief werk gemaakt van verkeersveiligheid o.a. door het opstellen en uitvoeren
van een schoolvervoerplan.
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is er in de school een preventieadviseur die toezicht houdt op de afspraken rond
veiligheid.

MEDICATIE
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal
hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts
om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste
dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden
gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een
samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

STAPPENPLAN BIJ ONGEVAL OF ZIEKTE
In de school zijn er personeelsleden die een opleiding EHBO gevolgd hebben. Zij zullen in eerste
instantie oordelen welke hulp verder moet geboden worden.
Indien nodig worden de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd en zal hen
gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is zal de school een arts om
hulp verzoeken of wordt het kind naar de spoedafdeling van het Sint-Trudoziekenhuis gebracht met
eigen vervoer of met de ziekenwagen.

ONGEVALLEN OP SCHOOL - VERZEKERING
De school heeft voor haar leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Alle ongevallen op
school of op weg van en naar school worden door deze verzekering gedekt.
Bij een ongeval op school zal de school zelf initiatief nemen om de kinderen zo goed mogelijk op te
vangen, eventueel naar een ziekenhuis of een arts te brengen en de ouders te verwittigen.
Schade aan kleding, fietsen, brillen en andere stoffelijke zaken kan slechts onder bepaalde
voorwaarden door de verzekering terugbetaald worden.
De schoolverzekering komt ook tussen wanneer op vrije dagen of namiddagen activiteiten door de
school worden ingericht en begeleid.
De schoolverzekering vergoedt het verschil tussen de totale kosten en de tussenkomst van uw eigen
ziekenfonds (= remgeld). Voor tanden bestaat een afzonderlijke regeling waarbij een maximum per
tand uitbetaald wordt.

SCHOOLREGLEME NT 01/09/201 9

48

Alle regelingen omtrent verzekering bij ongeval op school verlopen via het schoolsecretariaat.

WAT BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL?
Stap 1: Indien de school niet op de hoogte is van het ongeval brengt u de directeur of de klasleraar
zo snel mogelijk op de hoogte.
Stap 2: U krijgt in de school een “medisch getuigschrift” en een formulier “uitgavenstaat”.
Op het medisch getuigschrift laat u de dokter de vaststelling van het ongeval doen. Dit formulier
moet zo vlug mogelijk terugbezorgd worden aan de school.
Het formulier “uitgavenstaat” bewaart U voor de afrekening met het ziekenfonds.
Stap 3: U betaalt alle onkosten (van de dokter, de apotheker, ...) betreffende het ongeval. Houd alle
onkostennota’s goed bij!
Stap 4: Bij afrekening met de mutualiteit ontvangt U reeds een gedeeltelijke terugbetaling. Voor het
resterend deel laat U het formulier “uitgavenstaat” invullen of maakt U het terugbetalingsattest van
het ziekenfonds vast aan dit formulier.
Eventuele andere kosten, waarvoor geen terugbetaling voorzien wordt door het ziekenfonds, vult U
ook in op het formulier “uitgavenstaat”. Vermeld ook het rekeningnummer waarop de verzekering
het verschuldigde bedrag kan storten. Bezorg de uitgavenstaat terug aan de school.
Stap 5: Als U na enkele maanden nog niets ontvangen hebt van de verzekering, neem dan even
contact met de school.

INFO I.V.M. DE SCHOOLPOLIS
De ongevallenverzekering werd afgesloten bij: Interdiocesaan Centrum Guimardstraat 1 1040
Brussel met vestiging in Hasselt Kempische Steenweg 404 tel. 011/87.04.11. Daar kunt u altijd
terecht voor inlichtingen, de afhandeling van ongevallen en eventuele betwistingen.

ROKEN IS VERBODEN OP SCHOOL!
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod
overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat
het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de
directeur.
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Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

14.

LEEFREGELS

GEDRAGSREGELS
Wij vragen een vriendelijke, gemoedelijke maar beleefde houding aan te nemen tegenover
medeleerlingen en leraren.
Grensoverschrijdend gedrag en pesterijen horen niet thuis in onze school.
Wanneer kinderen gewezen worden op foutief gedrag vragen wij een sportieve en eerlijke houding
om hiermee om te gaan.
Bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag of het niet aanvaarden van een opmerking of een
sanctie dient dit zo vlug mogelijk gemeld te worden aan de directie.
Het behoort tot de opdracht van de klastitularis samen met de leerlingen een gedragcode op te
stellen en afspraken te maken.

SPEELPLAATS
Op de speelplaats dient er vooral ruimte te zijn voor spel en ontspanning. Regelmatig neemt de
school initiatieven om het spel te promoten of wordt er een aanbod gedaan van spelmogelijkheden.
Wanneer kinderen grensoverschrijdend gedrag vertonen krijgen zij een opmerking, bij een volgende
opmerking moet de leerling op de “TIME-Out stip” en dit gedurende het aantal minuten gelijk aan
zijn/haar leeftijd. Bij een derde opmerking wordt de leerling verwezen naar de bank in de gang voor
de rest van de speeltijd. De klastitularis zal dan verder initiatief nemen tot gesprek of sanctie.
De toiletten dienen niet als speelruimte. Ze worden enkel gebruikt waarvoor ze dienen.
Na het belsignaal verzamelen alle kinderen zo snel mogelijk in hun rij.

GEBOUWEN
Kinderen zijn niet in de gebouwen ’s morgens voor de lessen, tijdens de speeltijd of na de bel ’s
avonds. De klassen worden aan het einde van de schooldag gesloten.
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Van het moment dat de leerlingen de gebouwen betreden is er rust en stilte. Er wordt in de
gebouwen niet gelopen.
Bij het naar buiten gaan gaat de leerkracht voorop, leerlingen gaan niet zonder begeleiding van de
leerkracht naar buiten.

REFTER
In de refter krijgt iedere leerling een plaats.
In de refter wordt in een rustige en gezellige sfeer gegeten. Er is geen plaats voor geroep en
geschreeuw. Er wordt niet rondgelopen in de zaal.
Iedereen blijft op zijn plaats en wacht op het signaal van de leerkracht om naar buiten te gaan.
Voor het naar buiten gaan worden de stoelen stoel netjes onder of op de tafels gezet.
Wie warm blijft eten proeft alles. De leerkrachten zullen de ouders van kinderen die vaak het eten
niet lusten hiervan op de hoogte brengen.
Borden worden steeds door de kinderen zelf afgeruimd. Bestek, restjes en afval worden correct
gesorteerd.

KLEDING
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. De kledij van de kinderen dient zuiver te zijn
en aangepast aan de voorziene activiteiten (het volgen van de lessen of sportactiviteiten).
Extravagante kledij of haartooi passen niet in onze school. Buitensporigheden kunnen door de
directie en leerkrachten verboden worden.
Het dragen van sieraden of juwelen is in beperkte mate toegelaten, maar altijd op eigen
verantwoordelijkheid. Het verlies ervan of beschadigingen kunnen niet op de school verhaald
worden.
Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen kledij (jassen, handschoenen, muts, sjaal, ...).
Geen waardevolle zaken of geld achterlaten in de jas!
Verloren voorwerpen: gevonden jassen, truien, handschoenen, mutsen e.a. kledij worden
samengehangen op een daarvoor voorziene plaats op het einde van de gang naast het secretariaat.
Op het einde van het schooljaar worden de resterende voorwerpen weggegeven aan een
liefdadigheidsinstelling.
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PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
Dure voorwerpen worden niet meegebracht naar school: uurwerken, computerspelletjes,
multimedia-apparatuur, armbanden, juwelen, ...
De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van geld dat niet bestemd is voor
schooldoeleinden.
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn absoluut verboden.
Een meegebrachte gsm mag tijdens de openingsuren van de school niet opgezet of gebruikt
worden.

MILIEU OP SCHOOL
Wij vragen aan ouders gebruik te maken van de boterhamdoos en drinkbekers om alzo aan
afvalbeperking te doen op school. Doe de inhoud zonder extra verpakking in de boterhamdoos.
Van de kinderen verwachten wij dat ze het eventuele afval sorteren in de klas, in de refter of op de
speelplaats.

EERBIED VOOR MATERIAAL
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
Schriften, handboeken, boekentassen, brillendozen e.a. materialen worden liefst voorzien van een
naametiket. Schriften en handboeken worden door de ouders gekaft en dit eventueel volgens de
richtlijnen van de klasleraar.
Schriften kunnen gekaft worden met een plastieken kaft. Handboeken worden steeds gekaft met
kaftpapier. Gebruik geen zelfklevende folie. Dit beschadigt het boek te veel!
De schriften zijn eigendom van het kind en mogen op het einde van het schooljaar mee naar huis
genomen worden. De handboeken blijven eigendom van de school en worden na gebruik
terugbezorgd aan de school. Een verloren of beschadigd boek van de school of de klasbibliotheek
moet vervangen of vergoed worden.
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BEWEGINGSOPVOEDING - ZWEMMEN

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

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen een turnpak (t-shirt + broek) waarop
het logo van de school is aangebracht. Wij dringen er op aan dat alle ouders deze kledij aankopen in
de school.

15.

LEERLINGEVALUATIE

Om de ontwikkeling en de schoolse vorderingen van uw kind objectief, meetbaar en systematisch te
volgen, hanteert de school een leerlingvolgsysteem.
Door middel van genormeerde en niet-genormeerde toetsen en observatie worden heel wat
gegevens verzameld, waarover wij u regelmatig rapporteren.
Leerstofinhouden, die tot de prioritair te verwerven basisvaardigheden van het basisonderwijs
behoren, nl. de leesontwikkeling, spelling-, luister- en rekenvaardigheden worden opgevolgd met
behulp van genormeerde toetsen. Van ieder kind worden van deze vaardigheden 2 elementaire
gegevens bijgehouden.


Beheerst deze leerling een bepaalde leerinhoud om een volgende fase van het leerproces
aan te vatten.



Waar situeert zich dit kind ten overstaan van een vorig toetsmoment, vergeleken met
zichzelf en met de landelijke leeftijdsgroep.

De gegevens in verband met "beheersing" en "situering" worden bijgehouden in een digitaal
leerling-volg-systeem.
Iedere klastitularis neemt daarnaast ook niet-genormeerde toetsen en overhoringen af, meestal na
het afwerken van een thema of leerstofgeheel.
Voor het onderdeel lichamelijke opvoeding hanteren we een vaardighedenrapport waar er per
leeftijdscategorie verschillende inhouden aan bod komen.
Binnen de verschillende inhouden wordt aangegeven op welk niveau het kind de vaardigheden
beheerst.
Sociaal emotionele vaardigheden worden door de leerling zelf alsook door de leerkracht in een
vaardighedenrapport beoordeeld.
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OUDERCONTACTEN – CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Wij voorzien drie maal per jaar individuele oudercontacten. Het eerste vindt plaats in november,
het tweede voor de paasvakantie en het derde op het einde van het schooljaar.
Het oudercontact biedt ouders en leerkrachten de kans om de vorderingen en de evolutie van het
individuele kind te bespreken en indien nodig afspraken te maken.
Regelmatig worden er ook infomomenten georganiseerd waarop alle ouders of een bepaalde
doelgroep worden uitgenodigd.
Vanzelfsprekend kan u ook op andere momenten, wel na afspraak, terecht bij de leerkracht, de
zorgcoördinator of de directie om van gedachten te wisselen over de vorderingen en de aanpak van
je kind. Ook wij zullen van onze kant niet nalaten jullie uit te nodigen voor een bijkomend
onderhoud indien wij dit noodzakelijk achten.
Ook via de agenda kunt u een korte boodschap overbrengen aan de leraar. Gebruik de agenda
gerust als een ‘heen-en-weer-schrift’ en niet enkel als een ‘huistaken-en-lessen notitieboek’.
Bij dringende problemen neemt u best contact met de directeur en er wordt meteen een afspraak
gemaakt voor een gesprek, eventueel samen met andere teamleden of personen die een zinvolle
bijdrage kunnen leveren.

RAPPORT
Het rapport geeft een overzicht van verschillende facetten van het individuele kind.
Op de ene zijde wordt een overzicht gegeven van de behaalde scores voor de verschillende
leergebieden die bekomen worden uit permanente evaluatie.
Op de andere zijde gaat het over vaardigheden en houdingen. Dat blad is zeker zo belangrijk en
geeft een goed overzicht van het functioneren van het kind. De traditionele “attitudes” zoals o.m.
gedrag en inzet in de klas blijven van groot belang. Wij beoordelen hier de kinderen op hun sociale
omgang met anderen (kinderen en leerkrachten) en op hun houding ten overstaan van het leren.
Voor het onderdeel lichamelijke opvoeding hanteren we een vaardighedenrapport waar er per
leeftijdscategorie verschillende inhouden aan bod komen.
Binnen de verschillende inhouden wordt aangegeven op welk niveau het kind de vaardigheden
beheerst.
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16.

LEERLINGENBEGELEIDING

Onze visie op goed onderwijs in een zorgzame school
De basis van onze zorgvisie ligt in onze opdracht om ‘met brede zorg te werken aan de ontplooiing
van iedere leerling’. Dit is één van de pijlers van het Opvoedingsconcept voor het Katholiek
Onderwijs in Vlaanderen.

IN ONZE ZORGVISIE HANTEREN WE DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN:
WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID

Ieder kind is van harte welkom in onze school. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt
in onze school. Want, kinderen die zich goed en betrokken voelen op school kunnen groeien en zich
ontplooien. Daarom besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen en aan het
creëren van een warme sfeer en een veilig klasklimaat.

DE MAXIMALE ONTPLOOIING VAN ELK KIND

In onze school dragen we zorg voor alle leerlingen. We zien elk kind als een rijk individu, met
talenten en met noden. We hebben niet enkel oog voor de cognitieve prestaties van kinderen maar
ook voor hun sociaal-emotionele en psychomotorische ontwikkeling. Een brede kijk op kinderen
helpt ons om iedereen zoveel mogelijk aan te spreken op zijn mogelijkheden en om kansen te
bieden om deze mogelijkheden te leren kennen, te verruimen en verder te ontwikkelen.

KWALITEITSVOLLE LEERLINGBEGELEIDING

De leerling staat centraal in onze school. Door kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding die de totale
ontwikkeling van alle leerlingen bevordert en hun welbevinden verhoogt, proberen we vroegtijdig
schoolverlaten te voorkomen en meer gelijke onderwijskansen te creëren. We bieden begeleiding
zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als
preventieve gezondheidszorg.
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ONZE ZORGVISIE IS GEBASEERD OP HET HANDELINGSGERICHT WERKEN EN OP HET
ZORGCONTINUÜM.
HANDELINGSGERICHT WERKEN

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen geven, werken we handelingsgericht. Dit houdt in dat we:
KIJKEN NAAR DE ONDERWIJSBEHOEFTEN

Vanuit alle gegevens die we verzamelen uit leerlingenbesprekingen en andere gekregen info stellen
we ons de vraag “wat heeft deze klasgroep of deze individuele leerling nodig?” om een bepaald
doel te bereiken en zetten we een plan uit.
DOELGERICHT WERKEN

Doelen geven richting en helpen ons om te kiezen voor een efficiënte aanpak en doeltreffende
evaluatie.
WETEN DAT DE LEERKRACHT ERTOE DOET

De leerkracht is de spil van het handelingsgericht werken. We staan stil bij wat de leerkracht nodig
heeft om deze klasgroep, dit kind de aanpak te bieden die het nodig heeft.
AANDACHT HEBBEN VOOR HET POSITIEVE

We proberen positieve kenmerken van het kind, de leerkracht, de klas, de school en de ouders te
benutten om onze doelen en aanpak te formuleren. Zo proberen we te voorkomen dat de focus
enkel ligt op de problemen.
AANDACHT HEBBEN VOOR AFSTEMMING EN WISSELWERKING

Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn omgeving. We hebben oog voor de wisselwerking
tussen leerling- leerkracht, leerling-leerling, leerling- ouders, school- ouders…. We zoeken naar een
afstemming tussen de partijen en gaan er bewust mee om.
WERK MAKEN VAN EEN CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

We gaan steeds op zoek naar een samenwerking met leerlingen, leerkrachten, ouders en externen,
in het belang van de leerling. Iedereen is hierbij betrokken vanuit zijn eigen expertise.
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SYSTEMATISCH EN TRANSPARANT WERKEN

We werken stapsgewijs, we proberen open te zijn over het werk dat we doen, al gedaan hebben en
nog van plan zijn om te doen.

WERKEN VOLGENS HET ZORGCONTINUÜM

Het handelingsgericht werken dient als motor voor het zorgcontinuüm. Binnen het zorgcontinuüm
worden er 4 fasen onderscheiden: brede basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), uitbreiding van
zorg (fase 2), individueel aangepast curriculum/ overstap naar een school op maat (fase 3).
Deze fasen vloeien in elkaar over en worden schematisch als volgt voorgesteld:

FASE 0: BREDE BASISZORG

De klasleerkracht is de spilfiguur van zorg, met mogelijke ondersteuning door het zorgteam.
De klasleerkracht en het zorgteam:
 Zorgen voor een krachtige leeromgeving met motiverende taken
 Bieden optimale ontwikkelingskansen aan alle leerlingen
 Stimuleren de brede ontwikkeling van alle leerlingen
 Houden rekening met de ontwikkeling van alle leerlingen
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 Differentiëren en gaan om met diversiteit
 Volgen alle leerlingen systematisch op
 Gebruiken een goede didactiek en methodiek
FASE 1: VERHOOGDE ZORG

De klasleerkracht en het zorgteam overleggen samen en werken samen om verhoogde zorg te
kunnen bieden waar nodig.
De klasleerkracht en het zorgteam:
 Gaan in op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen
 Realiseren de zorg binnen de klascontext
 Volgen de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nauw op
 Overleggen intern over de zorginterventies
 Werken samen met het CLB om de schoolinterne zorg te delen
 Betrekken de leerlingen en de ouders bij de initiatieven
 Zorgen voor een planmatige aanpak: plannen, handelen en evalueren
 Streven naar het realiseren van het gemeenschappelijk leerplan
FASE 2: UITBREIDING VAN ZORG

De klasleerkracht, het zorgteam, het CLB en externe hulpverleners werken nauw samen in het
belang van de leerling en overleggen hoe de zorg verder kan uitgebreid worden.
 Er is nood aan bijkomende inzichten in de onderwijsleersituatie
 Het CLB richt zich op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling maar
ook op de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkracht.
 Het CLB coördineert het overleg met alle betrokkenen.
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 Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar redelijke aanpassingen: er wordt besproken wat
haalbaar is binnen en buiten de klascontext.
 Er kan extra ondersteuning geboden worden door een ondersteuner van het
Ondersteuningsnetwerk.
FASE 3: INDIVIDUEEL AANGEPAST CURRICULUM/ OVERSTAP NAAR EEN SCHOOL OP MAAT

De klasleerkracht, het zorgteam, het CLB, de ouders en de externe partners komen op bepaalde
momenten samen om de gemaakte afspraken te evalueren en bij te sturen.
Als het zorgaanbod in onze school en de eventuele ondersteuning door externen onvoldoende
antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling, krijgt de leerling een verslag. Hierdoor
kan er afgeweken worden van het gemeenschappelijk curriculum. Er volgt een studievoortgang op
basis van een Individueel Aangepast Curriculum in het gewoon onderwijs of in het buitengewoon
onderwijs.
Het CLB speelt hierbij een cruciale rol.

IN ONZE ZORGVISIE NEMEN LEERLINGEN EN HUN OUDERS EEN CENTRALE PLAATS IN.
We gaan in gesprek met leerlingen over grote en kleine zorgen. Ouders worden als volwaardige
partners betrokken in een overleg over hun kind. Vanuit respect proberen we open en eerlijk de
communicatie aan te gaan, op een bevattelijke manier.
Indien externe diensten betrokken zijn bij een leerling van onze school, gaan we ook met hen het
overleg aan, steeds op zoek naar functionele samenwerkingsverbanden.
Transparantie in overleg en samenwerking dragen we hoog in het vaandel.

IN ONZE SCHOOL ZIJN WIJ ERVAN OVERTUIGD DAT DE LEERKRACHT HET VERSCHIL
MAAKT.
We geloven niet alleen in de groeikracht van onze leerlingen maar ook in de groeikracht van
leerkrachten. Omdat de onderwijspraktijk leerkrachten steeds weer voor nieuwe uitdagingen stelt,
vinden we het als school belangrijk om up-to-date te blijven en om ons blijvend bij te scholen.
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ZORG IN ONZE SCHOOL IS IETS WAT OVERAL IN VOORKOMT, IETS WAT LEEFT BINNEN
DE SCHOOLMUREN
Het is een manier van kijken naar, van denken over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle
terreinen. Kortom, het is een manier van zijn. Het ganse schoolteam draagt dit uit en neemt dit ter
harte.
Goed onderwijs geven in een zorgzame school betekent dat we op zorgzame wijze werken aan het
geven van optimale leer- en ontwikkelingskansen aan alle leerlingen.

ZORGTEAM
Wekelijks overleg van directie, zorgcoördinator en groeileerkrachten.
Binnen het zorgteam worden alle onderwerpen besproken die deel uitmaken van de
leerlingbegeleiding van de school en beleidsopties tot specifieke en individuele zorgvragen.

ZORGCOÖRDINATOR
Dit teamlid coördineert de leerlingbegeleiding van de school en is dus het aanspreekpunt op dit
vlak. Zij ondersteunt het handelen van de leerkrachten en begeleidt ouders en leerlingen.

17.

AFSPRAKEN ROND PESTEN

Onze school hecht veel belang aan het welbevinden en het sociaal functioneren van de leerlingen.
Daarom zal tijdens de volledige schoolloopbaan regelmatig aandacht besteed worden aan acties om
het welbevinden en het sociaal functioneren van onze kinderen te bevorderen.
Wanneer wij detecteren dat het welbevinden of sociaal functioneren van kinderen verstoord wordt
zal de school preventieve maatregelen ter voorkoming van ongepast gedrag of pestgedrag
ondernemen.
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld wordt er in
samenspraak met de klastitularis, de zorgcoördinator en de directeur een actieplan op maat
opgesteld om het pestgedrag te laten verdwijnen en de relaties tussen de kinderen te laten
herstellen. Betrokken leerlingen, ouders, leerkrachten en andere begeleiders worden hierin steeds
betrokken.
Wij verwachten dat ouders het actieplan van de school respecteren en niet op eigen houtje gaan
handelen. Samenwerking tussen ouders, school en eventueel externe begeleiders is in deze
problematiek noodzakelijk.
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18.

REVALIDATIE / LOGOPEDIE

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4.6)
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille
van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:
 revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten
per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen
tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden.
 Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie
blijkt.
 Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling,
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over
een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis
betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;
 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;
 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies
moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk
voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;
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 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de
manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op
het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het
CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,
rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door
de school aan de ouders meegedeeld.

19.

PRIVACY

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 10)

WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER JE BIJ?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen
alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij
sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Smartschool. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.
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OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING:
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die
niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten,
voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie 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. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag
aan de nieuwe school door te geven.

PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant
en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke
wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds
doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet
aanstootgevend zijn.
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en
publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een
toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.
Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan
jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven,
je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur.
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming
hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

RECHT OP INZAGE EN TOELICHTING:
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te
vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen.
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BEWAKINGSCAMERA’S
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die
beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken
beelden vlot vinden.

20.

PARTICIPATIE

SCHOOLRAAD
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens
gekozen door de twee voornoemde geledingen.

OUDERRAAD
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom
vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.
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21.

KLACHTENEGELING

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur
of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen
zij contact opnemen met de directeur of de voorzitter schoolbestuur.
Samen met de jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling
tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen
zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen
en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door
hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief
sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of
via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze
aan de volgende voorwaarden voldoet:






de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten
minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken
vallen niet onder haar bevoegdheid:
o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die
betrekking hebben over een misdrijf);
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o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
o

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

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv.
over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing
…).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement
dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen bindende 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.

22.

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat
document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die
opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud
van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van
de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een bericht in Smartschool of per brief.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.
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