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Beste ouder 

 

 

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

matie 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 o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond 

inschrijving, ouderlijk gezag, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basis-

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

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

genvervoer, revalidatie en privacy. 

 

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

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

deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de 
ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw 

ter akkoord aan je voorgelegd. 

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 

 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - INFORMATIE 

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 Naam:  Katrien Albrechts 

Telefoon:     0478/26 22 85 

e-mail:         Katrien.Albrechts@BKOBLO-oosterlo.be 

 

Secretariaat  Naam:           Hanne Mertens 

Telefoon:      014/ 86 11 41 

e-mail:          Hanne.Mertens|@BKOBLO-oosterlo.be 

 

Sociaal verpleeg- 

kundigen 

 

 

 

 

Orthopedagoge: 

 

 

 

zorgcoördinator 

 

 

 

 

 

Namen:        Isabelle Swinnen/ Jill Braeken 

Telefoon:     014/ 86 11 41 

e-mail:        Jill.Braeken@BKOBLO-oosterlo.be 

                     Isabelle.Swinnen@BKOBLO-oosterlo.be 

 

 

Naam:           Annelies Van Gompel 

Telefoon:      014/ 86 11 41 

e-mail:          Annelies.Vangompel@BKOBLO-oosterlo.be 

 

Naam:           Katleen Van Thielen 

Telefoon:      014/ 86 11 41 

e-mail:          Katleen.Vanthielen@BKOBLO-oosterlo.be 

 

mailto:Katrien.Albrechts@BKOBLO-oosterlo.be
mailto:Hanne.Mertens%7C@BKOBLO-oosterlo.be
mailto:Jill.Braeken@BKOBLO-oosterlo.be
mailto:Isabelle.Swinnen@BKOBLO-oosterlo.be
mailto:Annelies.Vangompel@BKOBLO-oosterlo.be
mailto:Katleen.Vanthielen@BKOBLO-oosterlo.be
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Schoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolteam is te bereiken via Smartschool.  

 

Type 2 kleuter- en lagere school 

Adres: Eindhoutseweg 25, 2440 Geel. 

Telefoon:014/ 86 11 41 

e-mail: secretariaat.blo@bkoblo-oosterlo.be 

 

Type 9 kleuter- en lagere school 

Adres vestigingsplaats:  Sint-Niklaasstraat 10, 2450 Meerhout 

Telefoon vestigingsplaats: 0473 79 99 27 

e-mail: dekangoeroe@telenet.be  

 

mailto:secretariaat.blo@bkoblo-oosterlo.be
mailto:dekangoeroe@telenet.be
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2 Algemene schoolstructuur 

 

Een hoofdvestiging de Ark:  

 

 

Een vestiging de Kangoeroe:  

 

 

Scholengemeenschap 

Kleuter en basisonderwijs, type 2 

Eindhoutseweg 25, 2440 Oosterlo 

 

Kleuter en basisonderwijs, type 9 

Sint-Niklaasstraat 11, Meerhout 

 

Bos: Beter onderwijs samen 

Coördinerend directeur: Gie Geuns 

 

Schoolbestuur Voorzitter: Dhr. Jef Scheurweghs 

Naam vzw + adres: VZW Scholen MPI Oosterlo 

Telefoon:014/86 11 41 

e-mail: jef.scheurweghs@telenet.be  

 

Website van de school  

 
http://bkoblo-oosterlo.be/ 

 

  

http://bkoblo-oosterlo.be/
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3 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De school is open van 08.30uur tot 15.50uur 

Ma-, di-, do- en vrijdag:  

De lessen beginnen stipt om 09.00uur  

en eindigen om 15.50uur 

Woensdag: De lessen beginnen stipt om 08.45uur  

en eindigen om 12.15uur 

 

Opvang tijdens de middag Wij organiseren middagopvang. 

 Uren: 12.10uur tot 13.30uur 

Vergoeding: €0.30 

 

Vakanties 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

Pedagogische studiedagen 

Herfstvakantie: 01/11/2021 – 07/11/2021 

Kerstvakantie: 24/12/2021 vanaf 12uur – 09/11/2021 

Krokusvakantie:28/02/2022 – 06/02/2022 

Paasvakantie: 04/04/2022 – 18/04/2022 

Zomervakantie: 30/06/2022 vanaf 12uur – 31/08/2022 

12/11/2021 

09/05/2022 

22/09/2021 

18/02/2022 

Leerlingenvervoer Onze school organiseert leerlingenvervoer, neem contact op met de ver-

antwoordelijke voor verdere afspraken. 

Verantwoordelijke: Hanne Mertens 014 86 11 41 

 

 



Schoolreglement                 7 van 33 

4 Samenwerking 

4.1 Met de ouders 

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

met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren 

ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders).  

4.2 Met externen 

Centrum voor Leerling-

begeleiding (CLB) 

Onze school werkt samen met het CLB: 

Adres: Stationsstraat 160, 2440 Geel 

Contactpersoon CLB: Elle Van Sas 014 58 85 34 

Arts CLB: Anne Nelissen 014 58 85 34 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je 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. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je 

vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

MFC/CAR 

 

 

 

 

Naast ons onderwijsaanbod is er voor onze kinderen ook nog het MFC/CAR-

aanbod (multifunctioneel centrum)/CAR (centrum voor ambulante revalidatie) 

waar kinderen verder kunnen ondersteund worden met verblijf (internaat), 

dagopvang tijdens of na de schooluren en begeleiding of behandeling/revali-

datie. 

Verantwoordelijken: Hilde Claes en Bart Verhoeven 

Contactgegevens: 014/86 11 40 

4.3 Nuttige adressen 

  

Klachtencommissie Katholiek On-

derwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake Leerlingenrech-

ten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

https://www.google.com/search?q=clb+geel&source=hp&ei=d3bhYd29Jo6E9u8Pl7mjGA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeGEhx0o6QxWXnz43ZIeQkbxF7_XOlJj&ved=0ahUKEwid1avPqLH1AhUOgv0HHZfcCAMQ4dUDCAY&uact=5&oq=clb+geel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOggILhCxAxCDAToFCC4QgAQ6CAgAEIAEEMkDUABYxBhg4hpoBXAAeACAAXKIAd0HkgEEMTIuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
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Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

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

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

verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.. 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 kin-

deren 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. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je 

een echte partners van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen 

rooms-katholieke godsdienst.  

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

onderwijs terug. https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring 

Onze Missie 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een school voor buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs Oosterlo  en we bestaan uit twee vestigingen:  
 
Vestiging BKLO Oosterlo:  In deze vestiging begeleiden we kleuters en lagere schoolkinderen  met een matige of ern-
stige verstandelijke handicap (type 2 en type 9). 
  
Vestiging de Kangoeroe: In deze vestiging begeleiden we (rand)normaal begaafde kinderen met een autisme spec-
trum stoornis 
 
Wat is onze inspiratie? 
Onze school werd opgericht door de zusters Franciscanessen in 1961.  
We worden hierbij nog steeds geïnspireerd vanuit onze Franciscaanse wortels, waar gehoor geven aan de ander zo 
belangrijk is. 
Als school hebben we een maatschappelijke opdracht: een optimale integratie nastreven voor alle onze leerlingen.  
We bieden daartoe kwalitatief en optimaal onderwijs en zorg aan onze leerlingen. We bieden onze kinderen duidelijke 
ankerpunten en veiligheid, om zo zelfvertrouwen en stabiliteit te ontwikkelen.  
 
We doen dit waar gevraagd, in een samenwerkingsverband met externen of  MPI Oosterlo.  
 
Welke waarden stellen we daarbij voorop? 

• Erkenning 
• Waardering 
• Aanvaarding 
• Respect 

 
In ons werk zijn dit centrale waarden voor en met onze leerlingen, hun ouders, de collega’s en andere partners. 
 
Vertrekpunt is de erkenning van de eigenheid van elke leerling. Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en 
beperkingen. Vanuit een positieve invalshoek kijken we in de eerste plaats naar wat het kind reeds verworven heeft 
om van daaruit te werken aan de verdere totale ontwikkeling. Ieder kind heeft het recht om zijn eigen aanleg en inte-
resses te ontdekken en te ontplooien.  We willen hen de veiligheid en ondersteuning bieden die ze daarbij nodig heb-
ben en hen zinvolle kansen bieden om zich te ontwikkelen. Dit voortdurend op zoek gaan naar de competenties van 
de leerling en deze waarderen impliceert ook een aanvaarden van de problematiek en respect hebben voor het gehele 
kind.  
 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
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Onze Visie 
 
Algemeen doel 
In onze school streven we met onze leerlingen naar een optimale integratie in de maatschappij. 
 
Hoe streven we dit na? 
Door volgende pijlers in onze werking voorop te stellen: 

1. Het kind staat centraal 
2. Emancipatorisch werken 
3. Een breed en samenhangend aanbod 
4. Wij zijn aanvullend op de leefcontext van onze leerlingen 
5. Het schooleigen zorgcontinuüm  
6. Inzet van brede deskundigheid 
7. Handelingsplanning 
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DEEL III - Het reglement 

1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet 

zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we 

in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen ver-

wachten. 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 wer-
king van onze school. Daarvoor plannen we in september een info-avond 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 smartschool en 

het heen- en weerschriftje. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op 

welke data die doorgaan. Tijdens de oudercontacten wordt de individuele handelingsplanning voor je kind besproken. 

Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aan-

gepaste methodes voor je kind, inhoud van therapie, de evoluties van je kind, … zijn voorwerp van individuele hande-

lingsplanning. 

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

tacten 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 aanvra-

gen met de leraar van je kind. Dat doe je via smartschool of via telefoon. 

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

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

kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar 

school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je 

kind.  

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

len. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of 

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

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

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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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  9 uur  en eindigt om  15u50.Op woensdag is dit om kwart voor 9 en eindigen 

we om 12u15.  Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij  het onthaal We verwachten dat je ons voor 10 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 ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

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 leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind 

volgen. Dit doen we door het werken met een individuele handelingsplanning. Sommige kinderen hebben op be-

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

zorg. 

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

den. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat we van je 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 

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

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolregle-

ment. 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. 

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.   
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Toelatingsvoorwaarden buitengewoon lager onderwijs 

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

Je kind moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Hierop bestaan een aantal afwijkingen. 

Zo kan je kind al naar het lager onderwijs wanneer je kind vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Je 

neemt als ouder die beslissing autonoom nadat je kennis hebt genomen en toelichting hebt gekregen bij de gemoti-

veerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.  

Je kind kan ook langer naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaan. Het verblijf in het buitengewoon kleuteronder-

wijs kan met maximum twee schooljaren verlengd worden. Ook hier neem je als ouder die beslissing autonoom nadat 

je kennis hebt genomen en toelichting hebt gekregen bij de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het 

CLB. Volgde je kind nog geen kleuteronderwijs, dan is enkel een advies van het CLB vereist. 

Naast het voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden is voor een inschrijving in het buitengewoon basisonderwijs een ver-

slag van het CLB vereist. 

3 Ouderlijk gezag 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

maken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken ge-

maakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rech-

ter. 

3.3 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 informa-

tiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

3.4 Co-schoolschap 

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

jaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind 

tijdens het schooljaar door de ouders afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

4 Afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleu-

teronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het 

kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het 

kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onder-

worpen aan de leerplicht. 
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De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de af-

wezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezig-

heid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. 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. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar 

school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 10  uur. Ook als je 

eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij 

… . Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de par-

ticipatie van je kleuter kunnen verhogen. 

4.1.1 Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde af-

wezigheden: 

4.1.2 Wegens ziekte 

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

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n 

briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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

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

vinden. 

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

contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

4.1.3 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 bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant; 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, pro-
testants-evangelische godsdienst). 

• … 

4.1.4 Afwezigheid wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je 

kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen. 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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4.2 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden; 

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 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, ver-
plaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

• school-externe interventies;  
• 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. 

4.3 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische 

afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze rond de bege-

leiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

5 Onderwijs aan huis 

5.1 Tijdelijk onderwijs aan huis 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je 

kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combina-

tie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een … aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest 

toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind on-

mogelijk 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 afwe-

zigheid 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 doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft niet opnieuw 

een aanvraag in te dienen. Wel is er een nieuw medisch attest nodig om de nieuwe afwezigheid te wettigen. 

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 mo-

gelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de 
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middagpauze. Jouw aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele school-

loopbaan van je kind in onze school. 

Je kind moet daarnaast op 20 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 hier-

mee van start gaan. 

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

maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs 

aan huis is gratis. 

5.2 Synchroon internetonderwijs 

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. 

5.3 Permanent onderwijs aan huis 

Leerlingen die door hun handicap niet in staat zijn om onderwijs te volgen in een buitengewone school, maar wel on-

derwijs mogen volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op permanent onderwijs aan huis. Je dient daar-

voor schriftelijk een aanvraag in bij het zorgpunt van de onderwijsinspectie. Wij of je CLB kunnen je hierbij helpen. Na 

een gunstig advies van de onderwijsinspectie starten wij zo snel mogelijk permanent onderwijs aan huis op gedurende 

vier lestijden per week. 

 

6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (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-murosactivi-

teiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je 

kind geven. 

Via de info-avond en smartschool informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. 

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. 

 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/zorgpunt
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7 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

7.1 Uitreiken van het getuigschrift 

Het getuigschrift basisonderwijs kan in het buitengewoon onderwijs enkel worden uitgereikt wanneer de onderwijsin-

spectie de leerdoelen van het handelingsplan van een leerling als gelijkwaardig beschouwt met de eindtermgerela-

teerde leerplandoelen van het gewoon lager onderwijs. Is dat het geval, dan zal de klassenraad oordelen of deze leer-

ling de leerdoelen uit dat handelingsplan in voldoende mate heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te be-

komen. 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. 

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

ten worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender. 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 in-

stellen van beroep. 

Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuig-

schrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leer-

ling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

7.2 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 

feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonder-
wijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uit-
drukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij …. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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. 
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag 
ingaan. 
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier 
van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een 
verslag gemaakt. 

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

4. De directeur of de klassenraad deelt het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn 
twee mogelijkheden: 

• De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; 
• De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel 

mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende 
brief het resultaat van die vergadering. 

5. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kan je 
beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

Naam van de voorzitter 
Jef Scheurweghs 
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Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een 

bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door 

aan het schoolbestuur. 

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school 

wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 

derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ont-

vangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

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

wijs betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroeps-

commissie 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 je klacht grondig zal onderzoeken.  

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan 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 on-

gewijzigd 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 men-

sen 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 het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift 

basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief 

door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 
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8 Herstel- en sanctioneringsbeleid 

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

die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrok-

kenen 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.  

8.1 Begeleidende maatregelen 

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

tueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te ko-

men.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• een gesprek met …; 

• 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.  

8.2 Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen 

de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelopdracht van op de herstelmuur; 

• een bemiddelingsgesprek; 

8.3 Ordemaatregelen 

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

school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
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8.4 Tuchtmaatregelen 

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

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zich-

zelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een 

tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. 

8.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

• een definitieve uitsluiting. 

8.4.2 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 tuchtsanc-

tie 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. 

8.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

lijke feestdagen en 11 juli 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 op-

treden 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 tucht-

maatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een oplossing. 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 meegere-

kend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze 
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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. 

8.4.4 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 uitge-

sloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leer-

lingengroep. 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 schrij-

ven. 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.  

8.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

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

lijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

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

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

Naam van de voorzitter 
Jef Scheurweghs 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een 

bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door 

aan het schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van de definitieve uit-

sluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van 

de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 

zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

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

ten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
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We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kun-

nen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een schoolbestuur of zijn afgevaardigde een be-

roepscommissie 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 je klacht grondig zal onder-

zoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommis-

sie, maar zal wel gehoord worden. 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan 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 ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenig-

baarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

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 da-

gen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de be-

roepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

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.  

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting beves-
tigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 
vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de 

beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  

9 Bijdrageregeling 

In het begin van het schooljaar krijgen de ouders inlichtingen van de diverse kosten. Verplichte uitgaven zijn uitgaven 

die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven 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. 

Om de kosten van het basisonderwijs te beheersen, stelde de overheid een maximumfactuur in. Het bedrag van deze 

scherpe maximumfactuur is een jaarlijks terugkerend bedrag dat per schooljaar niet overschreden mag worden.  

Kleuters:   45 euro per schooljaar 

Lager:        90 euro per schooljaar 

Het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten geldt als maximum 

voor de volledige schooltijd op de basisschool. De school houdt zich strikt aan deze opgelegde maxima. 

450 euro voor volledige duur lagere school  
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9.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 5 maal per jaar (om de twee maanden) een schoolrekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald. 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 

 Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke school-

rekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, 

ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met Hanne Mertens. 

Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een dis-

crete behandeling van je 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. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het 

deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in 

de schoolrekening.  

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. Kosten die niet-re-

cupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig volgens de volgende verdeelsleutel … 

10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 

Sponsoring: de school ontvangt geld, diensten of goederen van een persoon, bedrijf of organisatie in ruil 
voor een tegenprestatie. De sponsor hoopt hierbij op een grotere naambekendheid en daardoor rechtstreeks 

of onrechtstreeks op een gunstig effect op de verkoop van zijn producten of diensten. 
Gift of schenking: de school ontvangt geld, diensten of goederen van een persoon, bedrijf of organisatie die 

daarvoor geen tegenprestatie vraagt van de school. 
Reclame: mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van diensten of producten tot doel 

hebben. 

11 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 over de organisatie, 

het maatschappelijk doel, het verzekeringscontract, de onkostenvergoeding en de discretieplicht. Bij het begin van 

elke  
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12 Welzijnsbeleid 

12.1 Preventie 

Onze school voert een actief veiligheids- en preventiebeleid.  

12.2 Verkeersveiligheid 

De veiligheid van iedereen en in het bijzonder van de kinderen is voor ons een belangrijke zorg. Het naleven 

van het verkeersreglement behoort tot ieders verantwoordelijkheid. De school kan hierin enkel sensibilise-
ren. 

12.3 Medicatie en andere medische handelingen 

12.3.1 Medicatiegebruik 

• Je kind wordt ziek op school 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwitti-

gen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.  

• Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te 

zien dat dit stipt gebeurt. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste do-

sering en toedieningswijze bevat. Wij geven jullie een drietal attesten mee. 

12.3.2 Andere medische handelingen 

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor an-

dere gevallen dan medicatiegebruik. Wij doen daarvoor beroep op het MFC, dit is enkel voor de internen en semi-in-

ternen.  

12.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Een ziek kind hoort niet thuis op school. In de eerste plaats omdat het recht heeft op rust en verzorging, maar 

ook omdat de mogelijke besmetting van andere kinderen zo wordt vermeden. Als uw kind tijdens de les ziek 
wordt of een ongeval heeft, contacteren we jullie zo vlug mogelijk via de gekregen noodnummers. Als we 

jullie niet kunnen bereiken, wordt bij ziekte en indien nodig een arts gecontacteerd. De financiële gevolgen 
van deze raadpleging zijn ten laste van de ouders. Bij een ongeval gaan we naar de dienst spoedgevallen.Hier 

geldt de schoolverzekering. Wanneer je kind lijdt aan een besmettelijke ziekte die reëel gevaar oplevert voor 
alle personen die met het kind in contact kwamen, waarschuwen jullie zo vlug mogelijk de directie (ook in 

weekends of vakantietijd). De directie zal zich bij het CLB informeren en de nodige stappen zetten.  

12.5 Schoolverzekering  

Voor lichamelijke ongevallen tijdens de schooltijd, op weg van en naar de school en tijdens nevenactiviteiten 
die door de school worden georganiseerd, zijn de kinderen verzekerd via de schoolpolis. Elk ongeval moet zo 

snel mogelijk worden gemeld aan de school. Je krijgt de nodige documenten via het schoolsecretariaat. De 
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schoolverzekering vergoedt de medische kosten die niet terugbetaald werden door het ziekenfonds. Eventu-

ele supplementen die artsen aanrekenen die niet door het ziekenfonds worden vergoed, worden ook niet 
door de schoolverzekering betaald.  

Voor materiële schade is je kind niet verzekerd (b.v. het scheuren van kledingstukken, …..). 

Indien uw kind opzettelijk materialen van de school beschadigt, zal aan u een schadevergoeding gevraagd 
worden. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid (b.v. schade aan leerboeken door het morsen 

met drank) wordt eveneens door de ouders vergoed. De schadevergoeding zal gelijk zijn aan de herstel- of 
vervangingskosten. Wanneer derden uw kind schade berokkenen, kan je dit via uw persoonlijke verzekerin-

gen regelen. De school beslist niet over schuld van derden. 

12.6 Rookverbod 

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

als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen vol-

gens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getre-

den, kan je terecht bij de directeur. 

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. 

13 Afspraken en leefregels 

We verwachten een positieve en verzorgde houding tegenover het schoolse leven en het nodige respect voor materia-

len van anderen en van de school. De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover el-

kaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze perso-

nen wordt gesanctioneerd. 

13.1 Gedragsregels 

13.1.1 Met de fiets naar school 

Kinderen die per fiets naar school komen, stappen af aan de schoolpoort. Om veiligheidsredenen mag er op de speel-

plaats niet gefietst worden. Ze mogen op eigen initiatief hun fiets in de fietsrekken plaatsen. Er zijn geen individuele 

vaste plaatsen in de fietsenstalling. De school is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstal van fietsen. De 

kinderen blijven niet rondhangen in de fietsstalling. Hun vrienden wachten op hen op de speelplaats. Na schooltijd gaan 

de kinderen zo snel mogelijk weer naar de fietsenstalling. Een leerkracht houdt daar toezicht en kan zo nodig een handje 

helpen.  

13.1.2 klaslokalen 

De lokalen zijn voor de kinderen enkel toegankelijk in aanwezigheid van de leerkracht of met uitdrukkelijke toelating 

van die leerkracht of de directie.  

Na het eerste belsignaal vormen de kinderen een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats. De kinderen  gaan  in 

stilte en onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal. Zo creëren we een sfeer met de nodige aandacht voor 
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de veiligheid in de gangen. Bij het verlaten van de klas, vormen de kinderen terug een rij en gaan ze in stilte en onder 

begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats. Pas na een teken van de leerkracht mag de rij uitlopen. 

Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit zonder toestemming rechtstreeks naar de klaslokalen. Nagebrachte materia-

len, brooddozen, zwemzakken … worden aan de school bezorgd. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, 

kunnen ouders tijdens de lesuren een onderhoud hebben met een leerkracht. 

13.1.3 Kleding 

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en hygiënisch en aangepast aan de omstandigheden. Tijdens de lessen li-

chamelijke opvoeding houden de kinderen zich aan de voorgeschreven sportkledij. Bij de andere sportactiviteiten dra-

gen zij gemakkelijke, sportieve kledij (liefst geen schoenen met veters voor de kleuters en de eerste graad).  

13.1.4 Persoonlijke bezittingen 

De kinderen brengen geen elektrische toestellen, zak- of knipmessen of gevaarlijk speelgoed mee naar de school. Het 

gebruik van een gsm door kinderen in de school is verboden. Kinderen die om dringende reden een telefoon willen 

gebruiken, kunnen terecht in het secretariaat. Ballen worden niet meegebracht maar worden door de school tijdens de 

speeltijden ter beschikking gesteld. Bepaalde periodes van het schooljaar worden gekenmerkt door “rages”. Plots willen 

alle kinderen touwtje springen, hoelahoepen, knikkeren, speelkaarten of briefpapier ruilen…. Dergelijk speelgoed mo-

gen kinderen wel meebrengen. Ouders bepalen zelf of hun kinderen mogen deelnemen aan deze ruilspelletjes. De 

school engageert zich om met de kinderen hierover duidelijke afspraken te maken zodat het ruilen eerlijk en correct 

kan verlopen. Over “nieuwe” rages bepaalt de school een standpunt op het moment dat ze zich voordoen. Je wordt via 

Smartschool op de hoogte gehouden. Niet toegelaten materialen worden door de leerkracht tijdelijk in bewaring geno-

men. 

13.1.5 Verloren voorwerpen 

Ieder jaar blijven een aantal kledingstukken achter in de school omdat ze niet voorzien zijn van een naam. Gevonden 

voorwerpen worden regelmatig uitgestald. Op het einde van het schooljaar behouden we ons het recht voor alle nog 

achtergebleven spullen te verwijderen. Ouders kunnen ons helpen door alle voorwerpen, kledingstukken, zwempakken 

… te voorzien van een naam. 

13.1.6 Afval op school 

We brengen de kinderen zoveel mogelijk een milieuvriendelijke houding bij waarbij we zoveel mogelijk afval vermijden. 

Daarom moeten koeken worden meegebracht in een potje zonder de papieren wikkel. De boterhammen voor de lunch 

worden meegebracht in een brooddoos zonder aluminiumfolie. 

13.1.7 Gezonde voeding  

Het meebrengen en eten van kauwgom en snoepgoed is in de school niet toegelaten. Een koek of een stuk fruit/groente 

kan wel. De school zorgt via het project ‘Oog voor Lekkers’ voor een tijdelijk aanbod van fruit of groente. Via Smartschool 

wordt u hierover geïnformeerd. 

13.1.8 Eerbied voor materiaal / computergebruik in de school 

De kinderen mogen alle materialen, leerboeken, schriften gratis gebruiken. De kinderen engageren zich om zorgzaam 

om te gaan met het schoolmateriaal. De kinderen en leerkrachten kunnen beschikken over goed werkend ICT-materiaal 

in de klas. We verwachten een correct gebruik van deze toestellen en de beschikbare data.  
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13.1.9 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Alle vormen van agressie of pesterij worden door de toezichthoudende 

leerkracht onmiddellijk stopgezet en gesignaleerd aan de leerkracht. De titularis sanctioneert de betrokken leerling in 

functie van de overtreding. Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer het zich toch voordoet, zal de leerling 

naar de pitstop worden gebracht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

13.1.10 De veilige ruimte: de Pitstop 

Wanneer je kind de goede werking van de school of de lessen hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel 
samen met de ouders een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil je kind hiermee helpen tot gewenst ge-
drag te komen.  

een begeleidende maatregel: 

• Een gesprek 
• Een sanctie 
• Een time out in de klas  
• Een time-out in de pitstop: de leerling kan op basis van gemaakte afspraken naar de pitstop gaan. Zo kan je kind tot 

rust komen en nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit met je kind besproken en zal er een herstel 
afgesproken worden. 

• Time-out: indien de leerlingen zeer agressief gedrag vertonen waarbij er gevaar is voor zichzelf en bij anderen zal 
de leerling in de time-out verblijven tot deze weer rustig is en geen gevaar meer vormt.  

 

13.1.11 Bewegingsopvoeding 

De lessen lichamelijke opvoeding maken integraal deel uit van het lesprogramma. Je kind moet eraan deelnemen. De 

praktische regeling voor de verschillende groepen verschilt. 

Sommige groepen dragen enkel turnpantoffels. Die worden op school in een turnzak bewaard.  

In de andere groepen vragen we, om hygiënische en sportieve redenen, dat de kinderen sportieve kledij dragen. Ze 

kleden zich net voor de sportlessen om. Een T-shirt met het logo van de school wordt te koop aangeboden op de Kan-

goeroe/ niet voor De Ark. Turnpantoffels en turnkledij worden in een zak opgeborgen en in de school bewaard. Je kind 

krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. De turnkledij wordt regelmatig mee naar huis gegeven voor een 

wasbeurt.  

13.1.12 Zwemmen 

Naast de gewone gymlessen richt onze school ook een aanbod voor zwemmen in. Sommige groepen gaan zwemmen in 

het zwembad van Geel. De groepen die geen zwemaanbod krijgen, krijgen een ander motorisch aanbod aangepast een 

hun noden. Dit aanbod wordt steeds in het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. Hiervoor wordt een 

vergoeding aangerekend op de schoolrekening. 

13.1.13 Huiswerk  

Het aantal huiswerken en lessen zijn per groep afgesproken. De inhouden worden afhankelijk van de lessenrooster 

bepaald door de leerkracht. Een huiswerk is een schriftelijke opdracht. Lessen kunnen zijn: een leesopdracht, de herha-

ling van een geziene les, de voorbereiding van een overhoring of toets, ...  

Van je kind verwachten we dat het het opgegeven huiswerk naar behoren maakt en de lessen leert.  
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13.1.14 Agenda van je kind 

Het is belangrijk voor je kind om te weten welke lessen thuis moeten geleerd worden en welk huiswerk moet gemaakt 

worden. Dit wordt in een agenda genoteerd. Het is bemoedigend voor je kind als je aan deze agenda de nodige aandacht 

besteedt. Het is, naast Smartschool, ook een middel om een berichtje van school naar huis, of omgekeerd over te brengen.  

14 Leerlingenevaluatie 

We volgen en evalueren verschillende aspecten van het leren en het leven op school. Je kind evalueren is in 
de eerste plaats nuttig als stimulans. Het uiteindelijke doel moet zijn dat je kind zichzelf leert inschatten. 

Deze evaluatie geeft u en ons informatie over bepaalde aspecten van je ontwikkeling en studievordering. De 
school werkt met een systeem van permanente evaluatie, maar ook met gegroepeerde toetsen na een thema 

of lessenblok. De bedoeling hiervan is na te gaan of je ook grotere pakketten leerstof kan verwerken.  

We communiceren hierover op geregelde tijdstippen met jou. (zie ‘samenwerking met ouders en ‘engange-
mentsverklaring’) Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke evaluaties worden mee naar huis ge-
geven. We vragen je om er de nodige aandacht aan te besteden als blijk van waardering voor je kind. We 

rekenen daarbij ook op voldoende realiteitszin. Van je kind het “onmogelijke” verwachten, bevordert niet 
het gevoel van eigenwaarde van je kind.  

Trimestrieel vatten we alles samen in een rapport dat op papier mee naar huis wordt gegeven, maar dat ook 
digitaal beschikbaar is via Smartschool. Wie afwezig is, krijgt het rapport na de vakantie.  

15 Leerlingenbegeleiding 

Onze school wil kwaliteitsvol onderwijs bieden. Dat betekent dat we zorgzaam moeten omspringen met leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Elk kind heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale ontplooiingskansen te krijgen. 

Daarom plaatsen we het kind centraal en accepteren we dat kinderen verschillen. We willen alle kinderen uitdagen op 

het randje van hun individuele kunnen. Zo heeft ieder kind andere onderwijsbehoeften en wordt het noodzakelijk om 

gedifferentieerd en flexibel te werken. De klasleerkracht is de spilfiguur in de leerlingenzorg. Hij is verantwoordelijk voor 

alle kinderen in de klas. Van de leerkracht wordt verwacht om aan de verschillen tussen kinderen, samen met de para-

medici tegemoet te komen door hen onderwijs te geven dat het best bij hun mogelijkheden en behoeften aansluit. In 

onze school neemt het volledige schoolteam deze zorgtaak op zich.  

Wij hebben als school een belangrijke maatschappelijke opdracht: het nastreven van een optimale integratie in onze 

samenleving voor alle leerlingen. Daartoe bieden we enerzijds kwalitatief onderwijs aan, maar hebben we ook oog 

voor een kwalitatief uitgewerkt zorgaanbod om tegemoet te komen aan de specifieke individuele zorgvragen van onze 

leerlingen. In het leer-en ontwikkelingsproces stellen we onze leerlingen dan ook centraal. Elke leerling heeft recht op 

onderwijs en zorg op maat. De zorgvragen van de leerlingen vormen het vertrekpunt in het uitwerken van een gepast 

zorgaanbod. Om een optimaal zorgaanbod aan te kunnen bieden aan alle leerlingen onderscheiden we vier niveaus 

van zorg. Elke leerling heeft recht op buitengewone basiszorg (zorgniveau 1). Afhankelijk van de specifieke zorgvragen 

van een individuele leerling kunnen, naast deze basiszorg, ook meer gespecialiseerde vormen van zorg aangeboden 

worden. Hiertoe bieden we een zorgaanbod dat, gaande van zorgniveau 2 tot zorgniveau 4, meer en meer gespeciali-

seerd wordt. Dit schooleigen zorgcontinuüm wordt weergegeven in de zorgpiramide (zie figuur 1). 
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Figuur 1. Zorgstructuur met de zorgpiramide als centraal uitgangspunt. 

Zorgniveau 1: we bieden buitengewone (basis)zorg aan al onze leerlingen. Zorgniveau 1 staat hierbij voor een veilig 
klasklimaat, een krachtige leeromgeving, een gestructureerde basisaanpak afgestemd op de klasgroep en een goed 
doordachte klasorganisatie. 

Zorgniveau 2: Ondersteuning van de leerkrachten bij vragen of problemen via vraaggestuurd overleg of via ondersteu-
ning door paramedici (via binnenklasdifferentiatie). 

Zorgniveau 3: individuele afgestemde ondersteuning voor leerlingen die specifieke noden hebben (enkel indien geen 
passend aanbod kan worden gegeven via binnenklasdifferentiatie). 

Om een gepast zorgaanbod op de vier niveaus aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk om een gedeelde visie rond 
deze verschillende vormen van zorg te hebben. Deze visies zullen vervolgens het handelen in de praktijk mee bepalen. 

16 Leerlingenvervoer 

We hebben op onze school een busreglement. Bij de inschrijving vragen we ouders dit reglement voor akkoord te on-

dertekenen. Het bevat praktische afspraken over het leerlingenvervoer en informatie over de verantwoordelijkheden 

van ouders, school en busbegeleider. Je kan het busreglement opvragen via Hanne Mertens. Als je vragen hebt of een 

gesprek wil over het leerlingenvervoer kan je steeds met Hanne contact opnemen.  

17 Revalidatie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
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• revalidatie tijdens de lestijden in het buitengewoon onderwijs (max. 250 minuten per week, verplaatsingen inbe-

grepen) 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

• een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. 

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

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch at-

test, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie tijdens de lestijden in het buitengewoon onderwijs 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; 

• het verslag (voor toegang tot het buitengewoon onderwijs); 

• een advies van het CLB, in overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie 

voor die leerling vereist is; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revali-
datie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisse-

ling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de 

directie van de school en van het CLB en houdt daarbij rekening met de privacywetgeving; 

• 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 revalida-

tie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

18 Privacy 

18.1 Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloop-

baan 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. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzame-

len we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding.  

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk. 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met informat en smartschool. We maken met de softwareleveranciers 

afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commer-

ciële 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, … 
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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 intrek-

ken.  

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens 

is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.   

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Als je vragen hebt over de privacyrechten van 

je kind of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kan je contact opnemen met de directeur.  

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende 

voorwaarden:  

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële ge-
gevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 
 

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, 

voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na 

de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij 

zijn decretaal verplicht een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe 

school door te geven. De nieuwe school van je kind kan het verslag ook raadplegen via IRIS-CLB online. 

18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website en dergelijke. Met die opnames 

willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De perso-

nen 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 toestem-

ming 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 ge-

luidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publi-

ceren 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 schoolfoto-

graaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
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18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die ge-

gevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. 

We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

18.5 Gebruik van sociale media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan sociale media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten 

we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld. 

19 Participatie 

19.1 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. 

 

In onze school is er geen ouderraad. 

20 Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeels-

leden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de direc-

teur/voorzitter schoolbestuur. 

Samen met 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 jou volstaat, dan kan je je 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 
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Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail 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 be-
sproken 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); 

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 huishoudelijk reglement dat beschikbaar is op 

de website. 

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 eindver-

antwoordelijkheid 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. 
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