
Beste ouder

We willen je informeren over een wijziging in het schoolreglement.

In punt 8 van het schoolreglement vind je informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op 

het einde van het lager onderwijs wordt toegekend.

Dit schooljaar (2017-2018) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan 

leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste dat die regeling dit 

schooljaar nog niet van toepassing is.

De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen dit schooljaar een schriftelijke 

motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een 

verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een aangepaste versie van het schoolreglement vind je op onze website.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Onderstaande tekst vervangt de tekst verder in dit document.

8 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de 

doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. De leerlingen die

geen getuigschrift behalen, krijgen een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort 

van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Daarnaast krijgen deze leerlingen een schriftelijke 

motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.



 
 

 

 

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. In het derde deel vind je het eigenlijke 
reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 
organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onder-
wijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, 
revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolregle-
ment. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eer-
der administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen 
aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voor-
gelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 

 

 

 

   



DEEL I: INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. 
Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel 
na overleg in de schoolraad.  

1 Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet 
om ons te contacteren. 

Directeur 

 

 

 

Zorgcoördinator 

 

 

 

Administratie 

 

Leerkrachtenteam 

Naam: Hilde Huyghebaert 

Telefoon: 051503865 

e-mail: info@vbwoumen.be 

 

Naam: Anja Devos 

Telefoon: 051503865 

e-mail: anja.devos@vbwoumen.be 

 

Nancy Alderweireldt 

  

1ste kleuterklas: Wendy Geldof 

2de kleuterklas: Evy Borra 

3de kleuterklas: Hilde Lannoye en Katrien Markey 

Kleuterturnen: Katrien Markey 

Kinderverzorgster: Martine Seys 

1ste leerjaar: Anja Devos, Tom Vandenbroucke 

2de leerjaar: Marijke Aneca, Tom Vandenbroucke, Anja Devos 

3de leerjaar: Janne Vaesken, Ine Metsu 

4de leerjaar: Ann Vanheule, Ine Metsu 

5de leerjaar: Tom Vandenbroucke, Karel Famaey 

6de leerjaar: Karel Famaey 

Turnleerkracht lager: Bart Buyck 

   



Schoolstructuur 

 

 

Adres: Iepersteenweg 8, 8600 Woumen 

Telefoon: 051503865 

e-mail: info@vbwoumen.be 

 

Scholengemeenschap Naam: Het Vlakke Land 

Coördinerend directeur: Marina Sweertvaegher 

Schoolbestuur 

 

Voorzitter: Wilfried Jonckheere 

vzw SG Het Vlakke Land 

St. Niklaasstraat 9 

8600 Diksmuide 

Telefoon: 051500273 

e-mail: dekenij.diksmuide@skynet.be 

Website van de school: 
vbwoumen.be 

 

2 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De school is open van 7u30 tot 18u. 

De lessen beginnen stipt om 8u35 tot 11u45 
en van 13u15 tot 16u (op vrijdag om 15u) 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang. 

- Voor- en naschoolse opvang Uren: 7u30 tot 8u20, 16u15 (op vrijdag 15u15) tot 18u 

Plaats: school 

Vergoeding: € 0,40 per 15 minuten 

Verantwoordelijke: Els Daenekindt 

 

mailto:info@vbwoumen.be
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- Middagopvang Vergoeding: € 0,50 

Verantwoordelijken: Els Daenekindt en Tamara Gryson 

Vakanties:  

 

 

 

 

 

Vrije dagen:  

 

 

 

Pedagogische studiedagen:  

Herfstvakantie: 30 oktober t.e.m. 3 november 

Kerstvakantie: 25 december t.e.m. 5 januari 

Krokusvakantie: 12 februari t.e.m. 16 februari 

Paasvakantie: 2 april t.e.m. 13 april 

Zomervakantie: 1 juli t.e.m.31 augustus 

 

- vrijdag 29 september 

- maandag 23 april 

 

  

-woensdag 20 september 

-woensdag 22 november 

-woensdag 7 februari 

 

  

  

   



3 Samenwerking 

Met de ouders Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is 
hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een ge-
sprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. 
We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij 
de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.  

Contact Contactpersoon voor een afspraak: directie,  
zoco of de klasleerkracht 

Wijze waarop de school contact opneemt: tele-
fonisch, per mail of nota in de agenda. 

Schoolraad 

 

 

 

 

 

 

 

LOC(lokaal onderhande-
lingscomité) 

Voorzitter: Mieke Van Eenoo 

Oudergeleding: Elke Notabele 

                        Mieke Van Eenoo 

Personeelsgeleding: Anja Devos 

                               Evy Borra 

Lokale gemeenschap: Lieve Decru 

                                 Geert Versteele 

 

Vertegenwoordigers inrichtende macht: 

Kristin Ramboer 

Johan Lannoye 

Vertegenwoordigers personeel: 

Anja Devos 

Karel Famaey  

 

 

 

Oudercomité Voorzitter: Lieven Vandenberghe 

 

 Leerlingenraad Leerlingen uit het 3de, 4de, 5de en 6de lj kunnen 
zich tot 15 sept kandidaat stellen. Uit elke klas 
worden 2 vertegenwoordigers gekozen via 
stemming.  

 



 

Met externen 

 

 

Centrum voor Leerlingbe-
geleiding (CLB) 

 

Onze school werkt samen met het CLB Diks-
muide: 

Adres: Kasteelstraat 31, 8600 Diksmuide 

Contactpersoon CLB: Lies Vanhuyse  

Arts CLB: Karin Luickx 

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). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB 
werkt gratis en discreet. 

 

Nuttige adressen   

   

 - Klachtencommissie Katho-
liek Onderwijs Vlaanderen 

 

 
 
 

- Commissie inzake Leerlin-
genrechten 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 06 01 
e-mail: 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 
Commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 
1210 Brussel 
02 553 92 12 

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaande-
ren.be 

 -Commissie Zorgvuldig Be-
stuur 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI 
t.a.v Marleen Broucke 
Kamer 1C 24 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 56 
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaande-
ren.be 

   



DEEL II: Pedagogisch project  

1 Pedagogisch project 

Zie schoolwebsite (www.vbwoumen.be) onder schoolinfo – Pedagogisch project. 

DEEL III: Het reglement 

1 Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we 
wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring weder-
zijdse 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. 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt 
op de werking van onze school. Daarvoor plannen we op het einde van de vakantie een openklas-
moment. Bij het begin van elk schooljaar nodigen we de ouders uit op een ouderavond in de klas 
van je kind. Je kan er kennis maken met de manier van werken in de klas. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk 
via het heen- en weerschrift in het kleuter en via de agenda en rapporten in het lager. 

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. 

Wij 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 leerkracht van je kind. Dat doe je mondeling of via heen-en weer-
schrift of agenda. 

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je 
kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan 
het CLB. 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8u35 en eindigt om 16u (vrijdag 15u). Wij verwach-
ten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan 
bij de leerkracht. Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 
Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB: het CLB komt op afgesproken 
tijdstippen naar de school. Indien nodig kunnen we een gesprek inplannen. 

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 zorgbeleid. Dit houdt onder meer 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 con-
stant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie of zoco. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstel-
len op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde 
zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind geor-
ganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij 
van je als ouder verwachten. 

Wij 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.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren 
er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

 



Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatre-
gelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te 
werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van 
Nederlands. Dit kan onder meer door:  

• Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

• Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de 
regio) 

• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, 
bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huis-
werkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. 
(volgens de gemeentelijke regels). 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kun-
sten, …) 

• Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 
over te praten. 

• Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

• Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je 
kind zelf te laten lezen.  

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere 
kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. 

• Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

 

 

2 Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedago-
gisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. 
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij 
niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting 
als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot 
het buitengewoon onderwijs. 

  

http://www.vbwoumen.be/Joomla36/docu/Infobrochure%20onderwijsregelgeving.pdf


Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien 
jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 
augustus van het lopende schooljaar. 
 
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 
gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instem-
men met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, 
kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord 
gaan.  
 
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van 
je kind.  
 

 Aanmelden en inschrijven 

 
 
Alle leerlingen kunnen op elk moment ingeschreven worden. Er wordt vooraf een afspraak ge-
maakt bij de directie. 
Het inschrijven van nieuwe leerlingen gebeurt bij de directie. De ouders leggen een identi-
teitsbewijs voor. Het rijksregisternummer moet erop staan. 
Kleuters die jonger zijn dan 3 jaar mogen pas aanwezig zijn vanaf de instapdatum die volgt op 
de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden zijn.  
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in 
school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 
 

 

 Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 
zitjes bedraagt 240 leerlingen voor de ganse school. 90 kleuters en 150 leerlingen van de lagere 
klassen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 
geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen 
in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop 
de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregis-
ter behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n 
verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Ver-
volgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpas-
singen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de 
leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een 
beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

 



Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 
disproportionaliteit. 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. 
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis 
van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling 
op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

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 in onze school. 

 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over 
deze voorwaarden.) 

 Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taal-
screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, 
wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening 
gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

3 Ouderlijk gezag 

 Zorg en aandacht voor het kind 

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 vonnis van de rechter is, houdt 
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, 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, …: beide ouders kunnen zich aanmelden bij het com-
municatiesysteem van de school.  

• Afspraken in verband met oudercontact: we nodigen beide ouders uit en organiseren één 
oudercontact per kind. 

 Co-schoolschap 

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder 
het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te 
garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

4 Organisatie van de leerlingengroepen 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind 
kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school 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 de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 
ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. 
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan 
van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 
kleuterschool na een instapdatum). 

5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

 Wegens ziekte 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest ver-
plicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  
• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 

de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. 
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met 
de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

• het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanver-
want tot en met de tweede graad; 

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een ver-
eniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

• de deelname aan time-out-projecten; 
• in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 
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Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakan-
tie 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. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrij-
gen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook 
de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen proble-
matische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. 
De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 
dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht 
op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de di-
recteur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan 
gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school 
verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs 
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op 
de klas van het kind.  

De school kan in overleg met de ouders 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 
en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze 
kinderen gelden er andere voorwaarden. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) 

 Eendaagse uitstappen 

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

 Meerdaagse uitstappen 
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Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ou-
ders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leer-
lingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 

 

8 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het 
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de 
doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doe-
len in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft 
welke doelen de leerling wel heeft bereikt. 

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs be-
halen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig 
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. 

 

 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderin-
gen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting 
blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende 
in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom 
van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan 
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. 
De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de 
beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben geno-
men. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 Beroepsprocedure 

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. 
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2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop de rapporten werden uitgedeeld. 
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten sa-
menkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of 
te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de 
hoogte van de beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 
kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. 

Wilfried Jonckheere 
Vzw SG Het Vlakke Land 
St. Niklaassstraat 9, 8600 Diksmuide 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrij-

ving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basison-
derwijs betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samen-
stellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan 
de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kun-
nen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een 
gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

8. 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 dui-
den. 

9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwij-
zen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aange-
tekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter 
kennis gebracht. 

9 Orde- en tuchtmaatregelen 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 
• een strafwerk; 
• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 
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Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB 
bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, 
een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, 
kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 Tuchtmaatregelen 

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

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

9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

• een definitieve uitsluiting. 

9.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtproce-
dure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen 
nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders 
van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtpro-
cedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet 
langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf op-
eenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet 
binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

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

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 jou en je 
ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de 
brief. 

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

 



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

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de defini-
tieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind 
één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze 
school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders 
die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een 
oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan 
de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan 
de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in 
een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk 
en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 Beroepsprocedures 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 
via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

                                           Wilfried Jonckheere 
                                           St. Niklaasstraat 9 
                                           8600 Diksmuide 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrij-

ving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samen-
stellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan 
de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

  



3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kun-
nen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging 
zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewij-
zigd 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 ont-
vangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of over-
macht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal 
de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd 
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

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 bin-
dend voor alle partijen. 

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

10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-ver-
plichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitga-
ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 
wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 
enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 
de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zwemmen (bus + toegang) 

schoolreis 

culturele activiteiten (film , auteurslezing, 
theater,…) 

sportactiviteiten  

natuur- en milieueducatie 

 

 

sportdag 

 

inleefatelier 3de graad 

3 euro per beurt 

Ongeveer 20 euro 

Ongeveer 2 euro per 
deelname 

 

Ongeveer 3 euro per 
deelname 

 

Max 20 euro 

 

5,50 + vervoerskos-
ten 
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Per schooljaar  

Kleuteronderwijs: 

Lager onderwijs: 

max. 45€ 

max. 85€ 

 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht 

Melk 

Chocolademelk 

Fruitsap 

soep 

volledige maaltijd (kleuter/lager) 

0,50 

0.35 

0,40 

0,45 

0,50 

3 euro / 3,25 

 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen 

Max. 425€ per kind voor volledige duur lager 
onderwijs  

Prijs 

 

5de en 6de leerjaar (in 2019) 

 

Te bepalen in 
schooljaar 2018- 
2019 

 

  

  



 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.  

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

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 
met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste beta-
lingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien je niet ingaat op deze stappen en er 100 euro aan openstaande facturen zijn, worden jouw 
contactgegevens doorgegeven aan het Sociaal Huis van uw woonplaats. Je wordt hiervan op de 
hoogte gebracht door onze vertrouwenspersoon.  

Een maatschappelijk werker zal jou contacteren om na te gaan of er sociale voordelen zijn waar je 
recht op hebt en of het Sociaal Huis je kan ondersteunen bijeen afbetaalplan. Deze maatschappelijk 
werker is verbonden door het beroepsgeheim en jouw gegevens zullen dus strikt vertrouwelijk be-
handeld worden. 

Als er na doorverwijzing nog steeds geen bereidheid is om de facturen te betalen, wordt de innings-
procedure verder gezet. 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 aangetekende ingebreke-
stelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het ver-
schuldigde bedrag. 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijs-
regelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de website. 

12 Vrijwilligers 

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

Organisatie 

De VZW SG Het Vlakke Land 

Vrije Basisschool, Iepersteenweg 8, 8600 Woumen 

Maatschappelijk doel: onderwijs aan kleuter en lager 
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De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aanspra-
kelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrij-
williger. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten  

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  

13 Welzijnsbeleid 

 Preventie: 

Met medewerking en advies van de interne en externe diensten, stelt de school een globaal pre-
ventieplan op en voeren jaarlijks een actieplan uit. In dit globaal preventieplan en deze 
jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in vorming 
en opleiding van het personeel, worden de te nemen maatregelen bepaald en wordt er re-
gelmatig geëvalueerd. 

De directie waakt erover dat de kleuters , leerlingen en ouders  voldoende informatie krijgen in-
zake veiligheid, gezondheid , welzijn en milieu. 

De leerkrachten worden aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïn-
tegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten. 

 

 Verkeersveiligheid 

• Verwachtingen naar de ouders: 
We verwachten dat de ouders de verkeersregels naleven en er hun kinderen op wijzen het-
zelfde te doen. 
Bijzondere aandacht voor: 
- het reglementair parkeren 
- het gebruik van de fiets (ook die van de kinderen) die volledig reglementair in orde is. 
- De snelheid in de omgeving van de school. 

 
 
• Verwachtingen naar de kinderen: 

We verwachten van de kinderen die meegaan met de rij, dat ze zich houden aan de afspraken 
van de begeleidende leerkracht. 
Bijzondere aandacht voor: 
- kinderen nemen de veiligste weg naar school en houden zich aan de verkeersregels 
- ze dragen een fluojas 

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

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 
dosering en toedieningswijze bevat.  

  



Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden 
gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  

 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 

• Wie: de leerkracht van toezicht of (indien ernstig) EHBO-verantwoordelijke van de school 
• Hoe: de leerkracht noteert op een fiche de eigenschappen van verzorging. 

Ziekenhuis: dichtsbijzijnde 

Dokter: indien mogelijk huisarts van de leerling 

Verzekeringspapieren 

• Contactpersoon: directie 
• Procedure: Bij een schoolongeval wordt de directie verwittigd. De directie stelt de verzekering 

op de hoogte en de ouders krijgen de nodige formulieren mee. De ouders betalen de dokters-
rekeningen. Het ziekenfonds betaalt hiervan een gedeelte terug. Het remgeld wordt betaald 
door de schoolverzekering.  

 Roken is verboden op school! 

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht 
geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens 
extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s 
avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- 
en tuchtreglement. 

 Eten en drinken  

Over de middag proberen we de kinderen te stimuleren om te eten, niet te forceren.  

In de voormiddagspeeltijd eten de kinderen enkel fruit of groenten. Voor de kleinsten liefst voor-
gesneden in een genaamtekend doosje.  

In de namiddag mag een koek, maar dan niet omhuld door chocolade.  

Snoep is verboden. 

Er is overal mogelijkheid om de drinkfles aan te vullen met drinkbaar kraantjeswater. Tijdens de 
les mag er gedronken worden. 

 Verjaardagen 

Tijdens de weekopening wordt de jarige in de kring geplaatst. In de klas wordt er speciale aandacht 
gegeven aan de verjaardag van uw kind. De jarige mag geen geschenken meebrengen om uit te 
delen. Een cake, fruit of droog gebak om te trakteren mag wel. 

  

 



14 Leefregels 

 Gedragsregels 

De leerlingen zijn gehoorzaam en voornaamheid verschuldigd tegenover directie en leerkrachten. 
De leerlingen leren beleefd omgaan met elkaar.  

 Kleding 

Afspraken i.v.m. kledij: nette, verzorgde kledij. 

Veel kledij gaat verloren. Naamtekenen is hier de boodschap! 

 

 Persoonlijke bezittingen 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:  

Op school wordt GSM-bezit en gebruik niet toegelaten. 
Alle elektrische of elektronische toestellen laten we niet toe op onze school. 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van juwelen, 
geld of andere persoonlijke bezittingen. 
Kerst- en nieuwjaarskaarten worden niet uitgedeeld op school. 
Verzamelitems (rages) worden toegelaten zolang er zich geen problemen voordoen. De leer-
lingen worden ervan verwittigd als dit niet meer toegelaten is. 

 Milieu op school 

• Schoolacties: project “afval” 

• Verwachtingen naar de ouders: 

o Gebruik boterhamdoos: wie een lunchpakket meebrengt, stopt de brooddoos in een 
apart tasje. 

o Gebruik drinkbekers: de drinkfles wordt gevuld met water. Op school kan de herbruik-
bare fles gevuld worden met kraantjeswater.  

o Gebruik doosje voor tussendoortjes: de tussendoortjes worden ontdaan van wikkels en 
in een apart doosje gestopt. Zo verminderen we de afvalberg op school. 

o Op school is geen plaats voor brikjes , blikjes, aluminiumfolie, wikkels van koekjes,… 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

o Papier in de papiermand, fruitresten in de speciale afvalemmer. 

 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 schoolmate-
riaal. 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. 

 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school 
als volgt te werk: No Blame- methode. Dit is een niet-bestraffende, probleemoplossende methode 

  



om met pestsituaties om te gaan. De methode werkt groepsdynamisch en lost via de invloed van 
groepsleden het pestprobleem op. Bij No Blame-aanpak staan niet de feiten, maar wel de gevoelens 
van het slachtoffer centraal. 

 Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel 
vrijstelling op basis van een doktersattest. De leerlingen dragen een T-shirt met embleem van de 
school en turnpantoffels. 

 Afspraken i.v.m. zwemmen 

Het zwemreglement laat enkel badpak (meisjes) /zwembroek (jongens) toe. 

 Huiswerk 

Visie: Huiswerk wordt gegeven om leerstof verder in te oefenen. Soms valt er ook iets te stude-
ren. Alles wordt vanaf 2de lj in een agenda genoteerd. Bij problemen kunt u contact opnemen met 
de klasleerkracht. 

Afspraken: De kinderen maken zelf hun huiswerk. Indien er zich problemen voordoen, noteren de 
ouders een opmerking in de agenda of nemen contact op met de leerkracht. 

 Agenda van uw kind 

Afspraken: Dagelijks thuis inkijken. Elke avond aanduiden als de taken afgewerkt zijn. De ouders 
tekenen de agenda in het weekend. 

 Rapporteren over uw kind 

Maandelijks krijgen de kinderen een doelenrapport mee met de permanente evaluatie. We werken 
niet met percenten. 

De toetsen worden samen met het rapport meegegeven. Na ondertekening van het rapport wordt 
alles terug meegegeven nar school. 

 

 

 



15 Revalidatie / Logopedie 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille 
van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 

per week, verplaatsingen inbegrepen) 
 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens 
de lestijden.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school 
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalida-
tie 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, ver-
meld 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 verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de ma-
nier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 
manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,. 

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

16 Privacy 

 Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. 
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om 
gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de ge-
zondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestem-
ming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens 
de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten 
verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

  



 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 onderwijs-
loopbaan 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 re-
gelgeving 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 
dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

 Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren 
steeds met respect voor wie op de beelden staat. 

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken 
hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je 
dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren 
en geen beelden van je kind meer publiceren.  

 Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evalua-
tiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie willen, kan dat.  De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben 
op medeleerlingen. 

17 Participatie 

 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeels-
geleding 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 informa-
tierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school is er geen ouderraad. 

Er is wel een oudercomité. Het oudercomité helpt mee bij de organisatie van het schoolfeest, de 
dwaallichtjestocht, het moederdagontbijt, de laatste schoolmaaltijd, Sint-Maartensfeest, … 

 Leerlingenraad 

De leerlingen uit het 3de , 4de , 5de en 6de leerjaar kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen 
voor de leerlingenraad. Uit elke klas worden 2 vertegenwoordigers gekozen via stemming. Er 
wordt maandelijks vergaderd. De vergadering gaat door over de middag. Problemen, voorstellen 
en initiatieven worden besproken. De directie maakt het verslag. Dit verslag wordt aan elke klas 
bezorgd. De leerlingen van de leerlingenraad verduidelijken het verslag in hun klas. Opmerkingen 
of nieuwe ideeën worden meegenomen naar de volgende vergadering.  

 

18 Klachtenregeling 

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbe-
stuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan 
kunnen zij contact opnemen met de directie. 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we 
in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemidde-
ling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kun-
nen 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 gedra-
gingen 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://klach-
ten.katholiekonderwijs.vlaanderen   

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als 
ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroor-
deeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 
• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten 

minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het school-
bestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 
vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 
die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de gel-
dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 
(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatie-
beslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk regle-
ment dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-
zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan 
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen 
een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

 

19 Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt 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 in-
houd van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. 
Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via Het communica-
tiesysteem Gimme. 
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
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