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Beste ouder 

 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.  
We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen.  
We zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 

We zullen uw kind goed onthalen.  
U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw kind een 
eigentijdse, christelijke opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 

Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede 
bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.  
Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn.  
We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.  
Je vindt heel wat informatie via de hyperlinks in dit document op onze schoolwebsite. 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

Het eerste deel (datgene wat u in uw handen hebt) 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.  
Bij dit deel horen ook de afwezigheidsbriefjes die u als ouder kan schrijven (bijlage 1) en het briefje om een 
andere afwezigheid te rechtvaardigen (bijlage 2) 
Daarnaast vindt u ook uw persoonlijke informatiefiche terug. 
Die fiche kijkt u na en bezorgt u zo snel mogelijk terug aan de school. 

In het tweede deel (raadplegen op de website) vind je het pedagogisch project van onze school en de 
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.  

In het derde deel (raadplegen op de website) vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 
engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie 
van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, 
onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 
afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. 
Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.  

Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een 
akkoord nodig van de ouders.  

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je 
voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

Yves&co 
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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. 

CONTACT MET DE SCHOOL 

VBS HET TOVERPOTLOOD  

Adres   :  Hoeledensebaan 84A, 3471 Hoeleden 
Tel   :  016 77 15 72 
Email   :  administratie@toverpotlood.be 

DE DIRECTEUR  

Dhr.   : Yves Petré 
Tel  :  0498 77 12 65 
Email  :  directeur@toverpotlood.be 

SCHOOLTEAM 

Sonja Paulus   K0/K1/K2/K3 & Bewegingsopvoeding 
Femke Beckx   K0/K1 
Sarah Jamart   K1/K2 
Marlies Claeskens  K2/K3, preventiecoördinator 
Hilde Holsbeek   Kinderverzorgster 
Karel Vandevoorde  eerste leerjaar 
Vera Hoebrechts   tweede leerjaar 
Vera Holsbeek   derde leerjaar 
Sophie Mouton   vierde leerjaar 
Cindy Struys   vijfde leerjaar 
Mia Holsbeek   zesde leerjaar 
Lien Vanoppen   zorgcoördinator 
Katrien Dierckx   zorgleerkracht, leerkracht L1 en L4 
Wim Vander Weyden  bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding 
Sonia Vandermeulen  administratie 
Suzy Van der Borght  administratie 

 

email : voornaam.naam@toverpotlood.be 
 

ONS SCHOOLBESTUUR 

Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Hoeleden vzw 
Hoeledensebaan 87 
3471 Hoelden 
Ondernemingsnummer: 0435.734.688 
Instellingsnummer: 13631 

Voorzitter:    Dhr. Patrick Huys  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. 

mailto:%09administratie@toverpotlood.be
mailto:directeur@toverpotlood.be
mailto:voornaam.naam@toverpotlood.be
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Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert 
voor haar scholen. 

ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP TUMULI 

Onze school vormt samen met 10 andere scholen de scholengemeenschap TUMULI. 

Deze scholen zijn:  

Vrije Basisschool Immaculata   Alexianenweg 25  3300 TIENEN 
Vrije Basisschool Sint-Jozef   Waaibergstraat 5  3300 TIENEN 
Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw  Rijschoolstraat 2  3300 TIENEN 
Vrije Basisschool De Duizendpoot   Schoolstraat 27  3380 BUNSBEEK 
Vrije Basisschool Vroenhof   Groenhofstraat 15 3300 KUMTICH 
Vrije Basisschool Mariadal   Klein Overlaar 3  3320 HOEGAARDEN 
Vrije Kleuterschool De Boskabouters  Meerstraat 6_b  3320 HOEGAARDEN 
Vrije Kleuterschool De Wegwijzer   Oude Kerkstraat 2 3350 ORSMAAL 
Vrije Lagere School SLO Mariadal   Klein Overlaar 3  3320 HOEGAARDEN 
Vrije Basisschool Sint-Gertrudis   Grootveldstraat 2 3400 LANDEN 

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

LESTIJDEN 

’s Morgens van 09.00 uur tot 12.10 uur (woensdag ook tot 12.10 uur) 
’s Middags van 13.10 uur tot 15.30 uur (dinsdag tot 15.55 uur)  

Middagpauze is er van 12.10 uur tot 13.10 uur.  
Er wordt in de klas gegeten (van 12.10 tot 12.25) 
We geven de voorkeur aan het gebruik van een brooddoos.  
Gelieve deze te voorzien van de naam en de klas van je kind. 
Wanneer een kind zijn lunchpakket vergeten is, rekenen we op de solidariteit van de medeleerlingen. 

DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

De voor- en naschoolse opvang met studiemogelijkheid is georganiseerd door de gemeente Kortenaken.  

Kieke-Boe 

Verantwoordelijke: Gigi Heusdens 
3470 Kortenaken, Dorpsplein 35 
Tel 011 58 62 76    
Fax 011 58 20 93 
bko@kortenaken.be 

Wij vragen met aandrang om uw kind in te schrijven via de gemeente.  
Het kost u enkel centen wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de opvang. Het kost niets om u in te 
schrijven. We merken nog teveel dat kinderen niet ingeschreven zijn omdat er altijd wel iemand is die hen 
komen halen … en dan loopt het fout.  
Op dat moment, wanneer ze niet ingeschreven zijn, kunnen ze niet mee naar de opvang. 
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren (7.00u – 19.00u), op 
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. 

SAMENWERKING MET DE OUDERS, LEERLINGEN EN EXTERNEN 

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.  
Dit doe je door een mail te versturen naar de klasleraar met de directeur en de zorgcoördinator in cc.  
Op die manier kunnen we alles goed opvolgen. 

https://www.kortenaken.be/leven/kinderopvang/ibo-kieke-boe/
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DE SCHOOLRAAD 

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

De afgevaardigden van de ouders : 

- Marc Lemmens 
- Shanah Collaerts 

De afgevaardigde van het schoolteam : 

- Vera Holsbeek 

De afgevaardigde van de lokale gemeenschap : 

- Carine Marcelis (voorzitter) 
- Alain Henrard 

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.  

Het is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen.  
Het ondersteunt de school en heeft een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders. 
Dankzij de ouderraad kan de school vele initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen. 

 

De ouderraad van onze school maakt del uit van het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en 
Ouderverenigingen). 

Het bestuur : 

- Gino Castro (voorzitter) 
- Pascal Hauspie (ondervoorzitter) 
- Yoni Heeren (secretaris) 

Om de twee jaar wordt een nieuw bestuur verkozen. 

Naast of met de ouderraad bieden nog vele andere personen zich aan voor vrijwilligerswerk.  

HET LOKAAL OVERLEGCOMITÉ (LOC)  

De oprichting en de werking van het Lokaal Overleg Comité is geregeld door een decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat erom de interne werking van het schoolteam te 
bevorderen en de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten te optimaliseren. 

Het LOC is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerkrachten (de vakbondsafgevaardigde zetelt van 
rechtswege in het LOC) en twee leden van het schoolbestuur. De directie kan en mag aanwezig zijn, maar 
heeft geen stemrecht en zetelt dus als waarnemer of expert voor één van de partijen. 
Het is altijd mogelijk om een onafhankelijk, extern expert in te roepen om bijvoorbeeld bijkomende 
juridische uitleg te geven bij een dossier. 
De besluiten van het LOC zijn bindend voor beide partijen en kunnen alleen maar herroepen worden in de 
volgende vergadering van het LOC. 
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De bedoeling van het LOC is om de schoolgemeenschap optimaal te laten functioneren 
voor leerlingen en leerkrachten. 

Afgevaardigden van het personeel : 
- Femke Beckx 
- Vera Hoebrechts 

Afgevaardigde van het schoolbestuur : 
- Martin Coomans 

DE LEERLINGENRAAD 

Wij beschikken niet over een officiële leerlingenraad, maar een aantal kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar zetelen in de plaatselijke kindergemeenteraad die jaarlijks opnieuw verkozen wordt. 

Verder komt er iedere maand een groepje leerlingen, door klasgenoten verkozen uit het 4de, 5de en 6de 
leerjaar samen. 

CLB TIENEN 

Directeur: Lies Vallaeys 
Veldbornstraat 18 
3300 Tienen 
Tel.: 016/81.31.05 
Fax: 016/81.84.66 
E-mail: info@vclbtienen.be / www.vclbtienen.be 

ONDERSTEUNINGSNETWERK 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant 

Adres:  
B.O. Ter Bank 
Tervuursesteenweg 293      
3001 Heverlee 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je 
terecht bij de zorgcoördinator van onze school. 

OCMW KORTENAKEN 

Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom 

OCMW 

Verantwoordelijken: Katja Lammens 
Tel 016 77 29 45 
Fax 016 77 04 19 
info@ocmw-kortenaken.be 

Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur 
Namiddag op afspraak 
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur 

Het OCMW zorgt ook voor de huiswerkbegeleiding in onze school. Die gaat door op: 
Dinsdag : 16u10-17u00 
Donderdag : 15u40-16u30 
De huiswerkbegeleiding gaat door in de REFTER en kan enkel voor leerlingen die hier over aangesproken 
worden. 

COMMISSIE LEERLINGENRECHTEN 

mailto:info@vclbtienen.be
http://www.vclbtienen.be/
https://www.kortenaken.be/contact/ocmw/
mailto:info@ocmw-kortenaken.be
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Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij: 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten – Agodi 
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten,  
t.a.v. Ingrid Hugelier  (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 
Koning Albert II-Laan 15 
1210 Brussel 
02/553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Agodi  
t.a.v. Frederik Stevens 
Koning Albert II-Laan 15 
1210 Brussel 
02/553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

ORGANISATIE OUDERCONTACTEN 

Deze contactdagen geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school 
betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind of ze worden ingericht om de ouders op één of ander domein 
informatie te geven. 
De oudercontacten gaan in de refter door (behalve het contact van december).  
De leerkrachten zijn allemaal bezig op dat moment dus wij voorzien geen toezicht!  
De grote speelplaats blijft dan ook afgesloten. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw 

kind(eren) wil meebrengen. 

LAGERE SCHOOL 

Woensdag 28 oktober 2020 : Alle leerjaren 
Woensdag 16 december 2020 : Eerste leerjaar 
Woensdag 24 februari 2021: Zesde leerjaar 
Woensdag 31 maart 2021 : Alle leerjaren (exclusief zesde leerjaar) 
Woensdag 23 juni 2021 : Alle leerjaren  

Als u iets te melden heeft aan de leerkrachten kan u hen bereiken via het volgende mailadres 
voornaam.naam@toverpotlood.be 

OPGELET : Wanneer ’s morgens de bel gaat moeten de leerkrachten met hun klas naar binnen. Alle kinderen 
hebben recht op hun leertijd !! 

KLEUTERSCHOOL 

Woensdag 28 oktober 2020 : Derde kleuterklas 
Woensdag 16 december 2020 : Instappers, eerste en tweede kleuterklas 
Woensdag 31 maart 2021 : Derde kleuterklas 
Donderdag 12 mei 2021 : Instappers, eerste en tweede kleuterklas 

Als u iets te melden heeft aan de leerkrachten kan u hen bereiken via het volgende mailadres 
voornaam.naam@toverpotlood.be 

Nieuwe ouders mogen op afspraak een kijkje komen nemen in de instapklas: directeur@toverpotlood.be 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
mailto:voornaam.naam@toverpotlood.be
mailto:voornaam.naam@toverpotlood.be
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INFORMATIEAVOND 

Bij het begin van het schooljaar voorziet elke klas een infoavond en dit op dinsdag 1 september 2020. 

18u00 : Kleutergroepen in de kleuterblok. 
19u00 : Onderbouw (eerste, tweede en derde leerjaar). 
20u00 : Bovenbouw (vierde, vijfde en zesde leerjaar). 

De avond vangt aan met een korte inleidende uitleg van de directeur en daarna de uitgebreide uitleg van de 
klastitularis. 
Dit infomoment gaat door in de klas. 

ZWEMDATA  

LAGERE SCHOOL  

Zwembad Tienen 
De leerlingen van L1, L3 en L5 gaan om de 2 weken zwemmen op dinsdagnamiddag om 13u20, de leerlingen 
van L2, L4 en L6 gaan om de 2 weken zwemmen op vrijdagnamiddag om 13u20 onder de vaste begeleiding 
van de leerkrachten. Bijkomende hulp van ouders is zeker welkom.  

Het schoolzwemmen kost sinds 1 januari 2020 €1,20.  
Een badmuts kost €1,5.  

L2, L4, L6  
op vrijdag (14u00 tot 14u30): 18/09, 2/10, 16/10, 30/10, 20/11, 4/12, 18/12, 15/01, 29/01, 12/02, 5/03, 
19/03, 2/04, 30/4, 14/5, 28/05, 11/06, 25/6 

L1, L3, L5  
op dinsdag (14u00 tot 14u30): 22/09, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12, 5/01, 19/01, 2/02, 23/02, 9/03, 23/03, 
20/04, 4/05, 18/05, 1/06, 15/06   

OUDSTE KLEUTERGROEP 

De kleuters van de oudste kleutergroep gaan ook zwemmen.  
Benodigdheden :  
- Een zwemzak voorzien van de naam van de leerling  
- zwempak of zwembroek  
- badmuts (aan te kopen in het zwembad, wordt op de rekening gezet)  
- 2 handdoeken  
- kam of borstel  
- indien nodig : zwembandjes  

De kleuters gaan vanaf januari zwemmen op donderdagnamiddag (even weken).  
Vertrek aan de school om 13u15.  
 
Ze zijn in het water van 14u00 tot 14u30. 
  
Donderdag: 14/01, 28/01, 4/03, 18/03, 1/04, 29/04, 13/05, 27/05, 10/06, 24/06 

BIBLIOTHEEKBEZOEK 

Om het leesgedrag van de kinderen te bevorderen gaan de leerlingen van de lagere school naar de 
bibliotheek in Kortenaken. 

Bibliotheek Kortenaken 
Krawatenstraat 38 
3470 Kortenaken 
011 / 59 75 18 

Elke klas van de lagere school gaat 2 keer per jaar op bezoek in de bibliotheek. De kinderen ontlenen ook 
boeken in de klas.

https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
https://kortenaken.bibliotheek.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.  

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die 
de school hun kinderen verstrekt.  

Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.  

Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school 
maken.  

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding 
die ze hen zelf willen geven.  

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

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

Op onze website kan u de visie tekst vinden waar wij als school voor staan. 

U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. 

 

  

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
https://toverpotlood-visie.webnode.be/
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DEEL III – HET REGLEMENT 

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 verwachten.  
Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

Uitgaande van de doelen en waarden, beschreven in ons opvoedingsproject, hebben we getracht een beeld te 
schetsen van hoe er in onze school wordt gewerkt en geleefd. 

We vinden het heel belangrijk dat ouders en leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.  

Deze inlichtingen en afspraken moeten dan ook beschouwd worden als een hulp bij de ontwikkeling van uw 
kind. Door de kennisname van bijlage 1 te handtekenen verklaart u zich als ouders mede namens uw kind in 
ieder geval akkoord met ons opvoedingsproject, ons schoolreglement en de algemene informatie zoals 
opgenomen in deze schoolbrochure.  

OUDERCONTACTEN 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind.  
Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarom plannen we elk schooljaar een infoavond in 
de klas van uw kind.  
Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  
Dat doen we schriftelijk via inzage in werkjes en schriften, toetsen en rapporten. 

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten.  
Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn 
bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein 
bijkomende informatie te geven.  

Gescheiden ouders vragen we om deze oudercontacten zoveel mogelijk samen te doen. 

Via een mail zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden. 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande 
oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Indien u een persoonlijk contact wenst met de directeur of één van de klasleraren of begeleiders kan dat, na 
overleg met de directeur, zo mogelijk tijdens de normale werktijden, of op afspraak. 
Dat doet u door de leraar, de zorgleraar of de directeur persoonlijk aan te spreken of via mail. 
We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding 
van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 
We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. 

AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN. 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, 
voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager 
onderwijs.  
Meer hierover kan u lezen op de website Onderwijs Vlaanderen. 
Daartoe moeten we de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.  

http://www.ond.vlaanderen.be/
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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.  
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is.  
Wij verwachten dat u ons vóór 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind door een mail te versturen naar 
de klasleerkracht.  

VOOR SCHOOLTIJD 

De schoolpoorten zijn open vanaf 08.30 uur en dan is er ook toezicht. 
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de officiële openingsuren. 
De ouders of andere begeleiders van de kleuters brengen de kindjes tot aan de poort en blijven niet op de 
speelplaats staan. 
Gelieve het afscheid niet te lang te rekken.  
Dit maakt het kind nodeloos onzeker en bemoeilijkt het toezicht. 
Tijdens de wintermaanden, bij zeer koud weer, mogen de kleuters ’s morgens voor schooltijd in de centrale 
kleuterruimte. 
De ouders van de leerlingen van de lagere school blijven ook buiten de schoolpoort en niet op de speelplaats. 

NA SCHOOLTIJD 

Kleuters worden na het belsignaal afgehaald aan de kleuteruitgang.  
Leerlingen van de lagere school die de school te voet of per fiets verlaten, verzamelen op de speelplaats en 
gaan met de rij mee naar buiten. Tenzij er uitdrukkelijk toestemming is van de ouders om individueel te 
vertrekken.. 
Ouders halen de leerlingen af op de speelplaats, ze blijven onder het afdak staan wachten tot hun kind naar 
hen toekomt. 
We vragen dat er geen ouders naar de klassen gaan of de speelplaats betreden voor het einde van de 
schooltijd.  
Dit om de lessen niet te storen. 
Enkel na een schriftelijke bevestiging van de ouders kan een leerling met een andere persoon mee naar huis 
gaan. 
We vragen ook om het schoolgebouw niet te betreden, tenzij u een afspraak heeft. 
De leerlingen van de voor- en naschoolse opvang worden in rij begeleid van en naar de Kieke-Boe. 
Wanneer de leerling om 16.00 u niet werd afgehaald, gaat de leerling automatisch naar de opvang Kieke-Boe. 
Leerlingen blijven onder geen enkele omstandigheid alleen op de speelplaats. 

TE LAAT KOMEN 

Te laat komen stoort het klasgebeuren.  
Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  
Leerlingen die (minimum 10 minuten) te laat zijn melden zich vooraf bij de directeur. 
Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 
Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas.  
Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. 

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 leerlingvolgsysteem (LVS).  
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 
kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie.  
We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  
We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  
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Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou.  
Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen 
organiseren.  
Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft.  
Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal 
worden.  
Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en 
naleeft. 

POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met 
dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
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. 

INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN  

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. 
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het 
schoolreglement.  
Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.  

DE INSCHRIJVING VAN JE KIND KAN ENKEL STOPPEN IN DE GEVALLEN DIE WETTELIJK ZIJN 

OPGESOMD: 

 De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer 
je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

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

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet 
akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende 
schooljaar. 

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING 

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

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS  

http://www.toverpotlood.be/index.php/inschrijving
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Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.  
In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je meer te weten over die voorwaarden. 

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL 

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

OUDERLIJK GEZAG 

Zorg en aandacht voor het kind 
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.  
Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en 
extra aandacht bieden. 

NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS 

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

AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR DE OUDERS 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van 
informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 
Alle briefwisseling wordt via mail aan beide ouders bezorgd. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. 
Gescheiden ouders vragen we om deze oudercontacten zoveel mogelijk samen te doen. 
Via een brief zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden. 

CO-SCHOOLSCHAP 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het 
schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  
De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 
afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.   

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende 
leerlingengroep.  
Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je 
kind de beste oplossing is.  
De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.  
De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind 
zijn.  
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van 
school verandert, terechtkomt. 
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Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom  
(bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 

AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING) 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in 
het kleuteronderwijs 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 onderworpen aan de leerplicht. 
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt.  
Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve 
dagen aanwezigheid. 

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 en ook 
de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.  

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9.00uur via 
mail aan de klasleerkracht. 
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 het secretariaat.  
Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de 
participatie kunnen verhogen.  

GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

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

WEGENS ZIEKTE (BIJLAGE 1)  

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. 

ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN (BIJLAGE 2)  

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:  

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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 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, protestants-evangelische godsdienst). 

AFWEZIGHEDEN WEGENS EEN PREVENTIEVE SCHORSING, EEN TIJDELIJKE OF 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.  

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, verplaatsingen inbegrepen) 

 Revalidatie tijdens de lestijden; 

 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. 

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

ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING) 

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

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-murosactiviteiten die 
één dag of langer duren.  
Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 
schooluitstappen die worden georganiseerd.  
Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je 
dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.  
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het 
getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan.  
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs 
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staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op 
voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd 
met die van het gewoon lager onderwijs.  
Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 
getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan.  
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs 
staat. 

PROCEDURE TOT HET UITREIKEN VAN HET GETUIGSCHRIFT 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen.  
Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  
Je kan ook een kopie vragen. 
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.  
De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau 
zijn behaald.  
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker 
een rol spelen.  
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent 
het getuigschrift basisonderwijs.  
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt.  
De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep.  
Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van 
beroep. 

BEROEPSPROCEDURE 

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

Let op: Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 
wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.  
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact.  
Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen via e-mail. 
Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 
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. 
De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee.  

Er zijn twee mogelijkheden: 

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

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 secretaris van het schoolbestuur.  
Dat kan via aangetekende brief:  
Dhr. Andre Vanherwegen 
Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Hoeleden vzw 
Hoeledensebaan 87, 3471 Hoeleden 

Of 

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 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 
onontvankelijk moeten afwijzen.  

Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

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

 Het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen.  

Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  
In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als 
mensen die dat niet zijn.  
Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.  
De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek.  
Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  
De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, is tussen 1 juli en 10 juli. 
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  
Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  
De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het 
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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. 

HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING) 

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

BEGELEIDENDE MAATREGELEN 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind 
en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen.  
De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

 Een gesprek 

 Een time-out : 
Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leraar 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 (kaartensysteem) 
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal 
focussen.  
Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is.                        
De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

HERSTEL  

Vanuit deze 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:  

 Herstelgesprek tussen de betrokkenen 

 Herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 

 Bemiddelingsgesprek 

 No blame-methode bij een pestproblematiek 

 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen.  
In het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk 
persoon.  
Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. 
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De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals beschreven onder 
“tuchtmaatregelen”, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij 
brengt je dan per brief op de hoogte.                                        

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: 

 Verwittiging in de agenda of via een brief; 

 Strafwerk; 

 Specifieke opdracht 

 Tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

TUCHTMAATREGELEN 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit 
van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel 
nemen.  
Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 Tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;            

 Definitieve uitsluiting. 

PREVENTIEVE SCHORSING ALS BEWARENDE MAATREGEL 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief 
te schorsen.  
Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie 
aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. 
De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.  
De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 
schooldagen.  
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door 
externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond.  
De directeur motiveert deze beslissing. 

PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 
wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

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

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

 Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.  
In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

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

 Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

UITSLUITING 

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

BEROEPSPROCEDURE TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 
wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.  

De procedure gaat als volgt: 

Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de secretaris van het schoolbestuur:  
Dhr. Andre Vanherwegen 
Hoeledensebaan 87 
3471 Hoeleden 

Of 

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 uitsluiting van je kind werd ontvangen.  
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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 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

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

 Beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen.  

Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  
In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als 
mensen die dat niet zijn.  
Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.  
De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, 
maar zal wel gehoord worden. 
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 
onverenigbaarheid 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 dagen op.  
Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn.  
De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  
De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  
De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting 
bevestigen 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.  

BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING)  

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te 
bereiken.  
Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar rijke en kwaliteitsvolle 
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activiteiten aan te bieden.  
Wij vragen daarvoor een bijdrage.  
Onze school biedt u ook een aantal diensten aan.  
Deze diensten zijn niet verplicht.  
Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen. 

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. 

WIJZE VAN BETALING 

Om de twee maanden zal u een factuur ontvangen zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere 
school.  
We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald.  
Dat betekent binnen de tien dagen na afgifte.  
We verwachten dat de rekening betaald wordt via domiciliëring of overschrijving. 
Bij een niet-tijdige betaling wordt een herinnering gestuurd met administratiekosten van € 1,50.  
Indien het toch nodig is geld mee te brengen, zullen de klasleraren één van de ouders schriftelijk verwittigen. 
Bovendien wordt het geld nooit achtergelaten in jassen of schooltassen. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke stand, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.  
Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.  
We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.  
Als ouders het niet een zijn over het betalen de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 
schoolrekening.  
Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elke het volledige restbedrag verschuldigd, 
ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

BIJ WIE KAN JE TERECHT I.V.M. BETALINGSMOEILIJKHEDEN? 

Indien er problemen zijn bij het betalen van de schoolrekening, kan er contact worden opgenomen met de 
directeur (directeur@toverpotlood.be).  
Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen (bv. gespreide 
betalingen).  

Wij verzekeren hierbij een discrete behandeling van de vraag. 

BIJ WEIGERING TOT BETALING 

 Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan.  
Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).  
Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is.  
Dat is maximaal de wettelijke rentevoet. 
Schoolrekeningen die na herhaalde aanmaningen tot betalen toch nog niet betaald worden, dragen we over 
aan het incassobureau. 

SCHOOLTOELAGEN 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werd de schooltoelage onder de vorm van schooltoeslag automatisch 
toegekend worden via het Groeipakket. 
Een kind verliest het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve 
dagen onwettig afwezig is, of als het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar. 

MIDDAGOPVANG 
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De middagopvang behoort, net als de voor- en naschoolse opvang, niet tot de kerntaken van de scholen.  
Alleen de opvang een kwartier na het einde van de lessen en een kwartier voor de aanvang van de lessen hoort 
tot de schoolopdracht. 
Wij voorzien echter zelf de nodige opvang. 

GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de briefwisseling en tijdens het jaarlijkse 
schoolfeest. 

VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet 
verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via 
onderstaande bepalingen. 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  

Verplichte verzekering: 
Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Hoeleden vzw  heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van 
de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en 
de vrijwilligers.  
Het verzekeringscontract werd afgesloten langs het Interdiocesaan Centrum. 
Evenals een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit. 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat.  
Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn 
waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie.  
Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger 
gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.  

WELZIJNSBELEID 

PREVENTIE 

Rookverbod  

Verwachtingen naar de ouders 

Er geldt een permanent en absoluut rookverbod op school voor iedereen (personeel, leerlingen, bezoekers, 
tewerkgestelden, …).  
Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen.  
Onder het rookverbod vallen niet enkel producten op basis van tabak maar ook de e-sigaret, de shisha-pen en 
heatsticks.  
Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de 
directeur.  
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u ’s morgens en 18.30 u ’s 
avonds.  
Andere verpleegkundige handelingen of medische handelingen, andere dan via orale (via de mond) of 
percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door 
ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met 
verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

Verwachtingen naar de kinderen 
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Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. 

Op het schoolterrein blijven 

Verwachtingen naar de kinderen 

We verwachten dat de leerlingen steeds op het schoolterrein blijven en niet op eigen initiatief het 
schoolterrein verlaat. 
Wanneer dit toch gebeurt, wordt de politie in eerste instantie hiervan op de hoogte gebracht. Daarna worden 
de ouders hier uiteraard over geïnformeerd. 
De leerkracht blijft in dit geval bij de klasgroep waarvoor hij verantwoordelijk is. 

VERKEERSVEILIGHEID 

Verwachtingen naar de ouders 

Ouders respecteren de regels op onze parking. Aangepaste snelheid en hoffelijkheid voorde zwakkere 
weggebruiker.  
Als ouders geven we het goede voorbeeld aan de weggebruikers van morgen. 

Verwachtingen naar de kinderen 

Fietsers hebben een helm en een fluohesje aan wanneer ze van en naar de school rijden. 
Ze blijven niet in groep staan aan de schoolpoort en gaan onmiddellijk naar huis/naar school. 

MEDICATIE EN ZIEKTE  

Je kind wordt ziek op school  

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen (ook 
geen pijnstillers).  
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden 
de leerling op te halen.  
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

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 erop toe te zien dat dit stipt gebeurt.  
Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen.  
Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie 
stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register.  
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de klasleerkracht of het secretariaat. 

Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 

Verschillende leerkrachten van ons team hebben een EHBO-diploma op zak.  
Elk jaar wordt deze cursus opgefrist. 
De EHBO-verantwoordelijken op onze school zijn Vera Holsbeek, Marlies Claeskens en Sophie Mouton. 
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden 
de leerling op te halen.  
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

Verzekeringspapieren 

U kan steeds terecht bij de secretariaatsmedewerker van onze school. 

Procedure 

Katholiek Onderwijs Hoeleden vzw heeft voor de school een verzekering afgesloten.  
Het aanspreekpunt is Interdiocesaan Centrum – afdeling verzekeringen, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.  
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Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder 
toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken 
en deze afleggen binnen een normale tijdspanne.  

Wat te doen bij een ongeval?  

1. U bezorgt zo snel mogelijk een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen 
toediende.  De aangifte wordt dan ingezonden door de school. 

2. U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het 
kwijtschrift van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.  

3. Wat het ziekenfonds niet tussenkomst betaalt de schoolverzekering terug.   

4. De verzending van de documenten gebeurt door uzelf.  

5. Voor kwetsuren aan de tanden moet een apart document worden ingezonden. 

AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

HUISDIEREN 

Huisdieren horen niet thuis op een speelplaats.  
We vragen dan ook om je niet te laten vergezellen van je huisdier bij het brengen of afhalen van je kind.  
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele gebeurtenissen waarin huisdieren betrokken 
zijn. 

RUILEN, VERZAMELEN, …  

Op school zijn kaarten, speeltjes, … die als doel hebben zichzelf te verrijken door ruilhandel, niet toegelaten.  
Deze worden onmiddellijk afgenomen en in het bureau van de directeur bewaard. De laatste dag van het 
schooljaar worden ze aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd. 

UITNODIGINGEN VOOR VERJAARDAGSFEESTJES 

We vragen om geen uitnodigingen op school uit te delen, ook niet aan de schoolpoort.  
Op die manier willen we het welbevinden van al onze leerlingen zo hoog mogelijk houden. 
De uitnodigingen kunnen via de post of via mail verstuurd worden. 
O.w.v. privacyredenen mag een school geen adresgegevens of mailgegevens doorgeven aan derden.  

VRIENDSCHAPSBOEKEN 

Vriendschapsboeken meegeven aan de kinderen kan maar gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 
Dit houdt in dat de klasleraar/school niet betrokken kan worden bij verlies of vernieling van de boeken. 
Het kan nuttig zijn dat er thuis wordt toegezien op wat er genoteerd wordt in de boekjes. 
Maak ook de bedenking dat kinderen, jonger dan 7 jaar, dit boekje niet zélf kunnen invullen en de taak naar de 
ouders verschoven wordt. 

TRAKTATIES 

Op onze school kiezen we ervoor om het systeem van traktaties niet meer toe te passen. 
Kinderen krijgen van de leraar extra aandacht in de vorm van een kroon, liedje, enz. 

KLEDING 

Juwelen draag je op eigen verantwoordelijkheid. Je laat ze beter thuis. 
Kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn. 
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Een blote buik is niet toegestaan. 
Piercings mogen niet zichtbaar zijn. 

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN  

Het gebruik van gsm en multimedia op school is verboden.  
Leerlingen die een gsm meebrengen naar school en deze gebruiken op school geven deze ’s morgens af aan de 
directeur of leraar en komen deze bij het verlaten van de school terug halen.  
Indien de leerlingen zich niet aan deze afspraak houden en betrapt worden op gsm-gebruik zal deze 
ingehouden worden en na gesprek met de ouders teruggegeven worden.  
Het gebruik van gsm en multimedia kan om welbepaalde redenen enkel toegelaten worden door de directeur.  
Geen speelgoed of gevaarlijke voorwerpen meebrengen.  

EERBIED VOOR MATERIAAL  

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis.  
Een uitzondering hierop vormen laptops, tablets en andere elektronische materialen.  
Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de 
school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

 

Let op: uw kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en 
al wat uw kind mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering.  
De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld. Juwelen, 
armbanden, kettinkjes e.d. dus beter thuislaten.  
Op school worden de gevonden voorwerpen tijdelijk bewaard. 

 

EERSTE COMMUNIEWERKING 

Je bent WELKOM op onze school.  
Wie je ook bent, wat je ook gelooft.... 
Samen met jongeren en hun ouders willen we op pad gaan.  
We willen elkaar ontmoeten, leren van elkaars uniek zijn.... 
Samen stilstaan bij het Wonder van het leven, ieder met zijn of haar eigen rugzak... Steeds zoekende naar 
antwoorden die ons brengen bij de normen en waarden die we belangrijk vinden.  
Binnen deze normen en waarden ervaren we de verbondenheid met onszelf, met elkaar en met God. 
De scholen van TUMULI zijn katholiek geïnspireerde dialoogscholen.  
Dit wil zeggen dat wij willen werken vanuit de christelijke inspiratie, het katholieke geloofskader, maar als 
dialoogschool open staan voor andere levensvisies en levenshoudingen.  
Er is ruimte tot ontmoeting met anders- of niet-gelovigen.  
We trachten onze leerlingen bewust te leren kijken naar geloven, en dit binnen de pluraliteit van onze 
samenleving.  
We trachten, rekening houdend met hun mogelijkheden, het christelijk geloof toegankelijk te maken en hen te 
laten zien welke antwoorden het biedt op vragen naar zingeving. 

DE WOONPAROCHIE BERE IDT VOOR…  

De Eerste Communie is een sacrament en wordt gevierd in de parochie waar men woont: de thuisparochie, dus 
in eigen parochiekring.  
Het grootste gedeelte van de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt thuis.  
Als u zich als ouder geëngageerd voelt om mee te werken aan de praktische voorbereidingen van de eerste 
communie kan u zich richten tot Hilde Pittomvils (hilde.pittomvils@telenet.be) 

mailto:hilde.pittomvils@telenet.be
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Waarom zijn het de ouders die de voorbereiding doen?  
Zoals alle levensbelangrijke dingen, mag ook het geloof in de eerste plaats door de ouders worden aangereikt... 

De parochie ondersteunt… 

Er zijn het startmoment, de communie-ouderavond, de voorbereidende vieringen, de repetities … .  
Op de ouderavond  worden de verschillende stappen van de voorbereiding samen  doorgenomen en kunnen de 
ouders ook vragen stellen en hun zoeken delen.  
De laatste weken vóór de Eerste Communie zijn er enkele repetities.  
Deze vallen buiten de schooluren. 
Eerste Communie is feest van het gezin in de parochie. 

MILIEU OP SCHOOL   

Afval wordt in de mate van het mogelijke beperkt.  

Wij sorteren ons afval:  
- een container voor restafval  
- een container voor papier 
- een container voor GFT 
- brikjes, flesjes worden terug mee naar huis genomen. 

We vragen om een brooddoos mee te brengen en zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal mee te brengen. 

AFSPRAKEN ROND PESTEN 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  
Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, gaat de school te werk volgens de procedure zoals deze staat 
omschreven in het pestbeleid.  
Een ouder kan geen kinderen van de school aanspreken omtrent een bepaalde ruzie.  
Indien er zich een bepaalde ruzie heeft voorgedaan kan de ouder, indien nodig, zijn bekommernis melden aan 
de leraar of aan de directeur.  
Het is onaanvaardbaar dat een ouder een ander kind terechtwijst.  
Wij raden als school het gebruik van sociale media af (wettelijke leeftijd = 13 jaar). 
Conflicten via deze sociale media, gebeuren buiten de schooluren en kunnen daarom moeilijk op school 
opgelost worden.  
We vragen aan ouders om –indien uw kind er toch gebruik van maakt-een oogje in het zeil te houden.  

MOTORISCHE ONTWIKKELING 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding.  
Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 
De lessen maken integraal deel uit van ons aanbod.  
Om de eindtermgerelateerde doelstellingen van zwemmen te vrijwaren, zullen we dit aanbod enkel kunnen 
toepassen op onze leerlingen van het 6de leerjaar.  
Hierdoor krijgen de andere leerjaren minstens 2 volle lesuren motorische ontwikkeling en daarbij nog 
alternerend een lesuur bewegend leren. 
In de niet-zwemweek krijgen ze twee uren lichamelijke opvoeding. 
Mogen we vragen dat de kinderen (ook jongens) tijdens de lessen geen juwelen dragen (uurwerken, 
armbanden, kettingen, oorbellen, e.a.) dit om veiligheidsredenen (niet verzekerd).  
Meisjes met lange haren, maken een staart tijdens de les. 

LEERLINGENBEGELEIDING 

1      Decreet basisonderwijs – Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.  
Dit doen we door vanuit de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief in te 
zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve 

https://toverpotlood-visie.webnode.be/over-ons/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#1022139
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15228
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gezondheidszorg.  
Via ons zorg –en gelijke kansenbeleid besteedt elke leraar bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding 
van leerlingen die kansen dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke 
onderwijsbehoeften.  
Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden betrokken en werken vanuit hun perspectief hieraan 
mee.  

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB Brabant Oost, vestigingsplaats Tienen. 
Het CLB begeleidt samen met de school ouders en leerlingen op vlak van leren en studeren, preventieve 
gezondheidszorg, onderwijsloopbaanbegeleiding en psychisch functioneren.  
Hiervoor is er geregeld (tweemaandelijks) een overleg tussen school en CLB.  
De relevante gegevens worden bijgehouden in een dossier.  
De rechten over de inzage in dat dossier kan u terugvinden op de website www.vclbtienen.be 
De CLB-medewerker van de school, Anneleen Van Kelecom is  het anker van onze school. 
Bij haar kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter.  
Je kan haar bereiken via wegwijzer@vclbtienen.be of via 016 81 31 05.  
Zij zullen met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart 
brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de 
ontwikkeling, … 
De afspraken tussen school en CLB werden vastgelegd in de bijzondere bepalingen van het beleidscontract. 
Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het 
Ankerteam contact met u opnemen.  
Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een 
CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat terug op deze website. 
Het zorg –en GOK-beleid kan u ter inzage zien op onze website. 

RELATIE TUSSEN CLB EN SCHOOL 

De school en het CLB maken afspraken over de school-specifieke samenwerking en leggen die vast. 
Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad. 
Het CLB werkt vraag gestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de 
school.  
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar 
de leerling.  
Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige 
leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling).  
Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te 
beslissen of hij wil instemmen met de CLB-begeleiding. 

DE SCHOOL HEEFT RECHT OP BEGELEIDING DOOR HET CLB.  

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. 
Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt relevante 
informatie over de leerlingen in begeleiding.  
Leerlingen of de ouders van een niet-bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven 
van informatie verzameld door het CLB.  
De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de 
geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

RELATIE TUSSEN CLB, DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS 

http://www.vclbtienen.be/
mailto:wegwijzer@vclbtienen.be
http://www.clbchat.be/
https://toverpotlood-visie.webnode.be/over-ons/
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Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen.  
Het CLB werkt gratis en discreet.  
Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een 
leerling. 

LEERLINGEN EN OUDERS KUNNEN ZICH NIET VERZETTEN TEGEN:  

 De begeleiding van leerlingen die spijbelen.  

Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse overheid (AGODI) 

 De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 
besmettelijke ziekten.  

 De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch 
contact door een bepaalde medewerker van het CLB.  

 Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte 
systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een 
medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het 
nodige bekwaamheidsbewijs.  

In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten.  

De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact 
hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

 De hogervermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders.  
Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  
Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB. 
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien 
van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die met een ander CLB samenwerkt. 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 

HET MULTIDISCIPLINAIR DOSSIER 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is 
ingeschreven in een school.  
Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het 
CLB aanwezig zijn.  
Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens 
gebeurt, en welke rechten je hebt in verband met deze gegevens, vind je bij het CLB.  
Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  
Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt.  
Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. 
Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de 
vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. 
Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 
werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen 
afzien van die wachttijd.  
Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte 
gegevens uit het dossier.  
Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, 
gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het 
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kader van de systematische contacten. 
Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen 
met een kopie van het verzet.  
Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.  
Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij 
het CLB.  
Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB. 

DE LEERLINGENBEGELEIDING OMVAT 4 BEGELEIDINGSDOMEINEN: 

Leerlingenbegeleiding is een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen.  
De begeleiding van onze leerlingen gebeurt op verschillende manieren.  
Wij trachten onze leerlingen zoveel mogelijk te doen groeien binnen hun volledige ontwikkeling.  
Leerlingenbegeleiding situeert zich op 4 domeinen: 

1. Onderwijsloopbaan  

2. Leren en studeren  

3. Psychisch en sociaal functioneren  

4. Preventieve gezondheidszorg   

De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de 4 
begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. 

Ondersteuningsnetwerk 

Elke school voor gewoon onderwijs beslist autonoom met welk ondersteuningsnetwerk zij samenwerkt.  
Hierover worden meestal afspraken gemaakt binnen de scholengemeenschap.  
Ook de netten geven hierover richtlijnen aan de scholen.  
De CLB’S zijn partner in de ondersteuningsnetwerken die samenwerken met de scholen van hun 
werkingsgebied.  
De Vrije CLB’S (die actief zijn in het vrij gesubsidieerd en in het officieel gesubsidieerd onderwijs) zullen dit 
partnerschap actief opnemen, ongeacht het net.  
Het toetreden tot een ondersteuningsnetwerk heeft geen invloed op het begeleidingscontract met het CLB, dat 
in principe doorloopt tot 2020. 

Welke leerlingen kunnen op de lijst geplaatst worden om aan te melden bij het ondersteuningsnetwerk? 

 Leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag (of oud inschrijvingsverslag) type basisaanbod, type 
3, type 9 die onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.  

(Dus ook als gon reeds opgebruikt is, maar er nog steeds aantoonbare en gedocumenteerde noden 
zijn.) 

Welke leerlingen kunnen rechtstreeks bij de school voor buitengewoon onderwijs (of GON-ondersteuning) 
aangemeld worden? 

 Leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag (of oud inschrijvingsverslag) type 2, 4, 6, 7 die op 
dit moment onderwijsbehoeften en noden hebben die de redicodismaatregelen overstijgen.  

REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING) 

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); 

 Revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 
handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 
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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 attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke 
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 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 advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 
voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod.  

 Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd 
gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig 
afgeleverd worden; 

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

 De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie 
van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen 
is; 

 Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening 
houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

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

PRIVACY (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING)  

WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER JE BIJ? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.  
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.  
We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.  
De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op 
leerlingenbegeleiding.  
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met iOmniwize.  
We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.  
De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.  
We zien erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens.  
De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, 
het CLB en de ondersteuner.  
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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 intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met                  
privacy@tupako.be  

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 gegevens 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.  
We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te 
geven. 

PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (FOTO’S, FILMPJES …)   

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

RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN KOPIE 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren.  
Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens.  
Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen.  
Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.  
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

mailto:privacy@tupako.be
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BEWAKINGSCAMERA’S  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s.  
De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram.  
Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien.  
Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen.  
Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden. 

KLACHTENREGELING 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn 
personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen 
met de directeur/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 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contactformulier op de 
website van de Klachtencommissie. 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 
De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden.  
We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 
De klacht mag niet anoniem zijn.  
Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle 
partijen, dus ook het schoolbestuur. 
De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld. 
De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd.  
De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  
De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen.  

De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

 Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, 
besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

 Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen.  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen.  
De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.  
De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur.  
Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

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

MLER_063_B02_Infobrochure onderwijsregelgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/MLER_063_B02
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BIJLAGE 1 AFWEZIGHEIDSBRIEFJES 

Als ouder van een leerplichtige leerling kan u zelf, op 1 schooljaar, maximaal 4 afwezigheidsbriefjes van 

maximaal 3 dagen schrijven voor uw zoon/dochter. 

Om het eenvoudig te houden bieden wij hier de 4 briefjes aan die u kan afprinten en afknippen wanneer u het 

nodig acht. 

U verwittigd de school op de eerste dag van de afwezigheid via mail! 

De eerste dag na de afwezigheid geeft uw zoon/dochter het briefje af aan zijn/haar titularis! 

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 4 DOOR OUDERS 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………….. Uit klas ……………………………………….. 

was afwezig van …………………………………………………………….. tot …………………………………………………………… 

Reden van afwezigheid ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Handtekening ouder 
 

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 3 DOOR OUDERS 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………….. Uit klas ……………………………………….. 

was afwezig van …………………………………………………………….. tot …………………………………………………………… 

Reden van afwezigheid ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Handtekening ouder 
 

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 2 DOOR OUDERS 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………….. Uit klas ……………………………………….. 

was afwezig van …………………………………………………………….. tot …………………………………………………………… 

Reden van afwezigheid ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Handtekening ouder 
 

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 1 DOOR OUDERS 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………….. Uit klas ……………………………………….. 

was afwezig van …………………………………………………………….. tot …………………………………………………………… 

Reden van afwezigheid ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Handtekening ouder 
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BIJLAGE 2 AFWEZIGHEIDSBRIEFJE / TOESTEMMING DIRECTEUR 

 

Algemene regelgeving 

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind voor een huwelijk of begrafenis “wettelijk” afwezig is. 

Daarom dient dit document. 

Dit document moet op voorhand goedgekeurd worden door de directeur. 

Indien dit document niet op voorhand, ondertekend door ouder en directeur, bij de leraar is dan is de leerling 

onwettig afwezig. 

Ook leerlingen van de derde kleuterklas (leerplicht) moeten bij afwezigheid zo ’n document invullen. 

 

AANVRAAG WETTELIJKE AFWEZIGHEID 
 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………….. Uit klas ……………………………………….. 

 
zal afwezig van …………………………………………………………….. tot …………………………………………………………… 

 

Reden van afwezigheid ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening ouder                                                                     Goedkeuring directeur door handtekening 

 

 
 

 

 


