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Guimardstraat 1  1040 BRUSSEL 

+32 2 507 06 01 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

  

  

  

  

 

Maart 2018 

 

Beste ouder 

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

formatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolregle-

ment, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het 

derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, infor-

matie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, 

uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de 

bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige 

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 jullie voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

… 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I: INFORMATIE 

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

glement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar 

wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.  

1 Contact met de school 

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

om ons te contacteren. 

Directeur 

 

 

 

Secretariaat en/of 

beleidsmedewerker  

 

 

Zorgcoördinator 

 

 

 

Leerkrachtenteam 

Naam:   Pass Daniël 

Telefoon:     0472/934248 

e-mail:    directie@basisschool-lanklaar.be 

 

Naam:   Mila Fernandez 

Telefoon:    089/755289 

e-mail:    info@basisschool-lanklaar.be 

 

Naam:     Maurice Smolders 

Telefoon:    089/755289 

e-mail:    smoldersmaurice@telenet.be 

   

KO: 

 

Nicole Creyns (K1A)  (2,5j)    

Ine Coninx (K1B) (3j) 

Sharon Rudolph (K2)(4j)(1/2)  

Lieve Kissembeek (K2)(4j)(1/2) 

Marita Vansloen (K3) (5j)    

Mariëlle Holtof (kinderverzorgster) 

Iris Dirikx (klasondersteuner) 

Sanne Pannemans (klasondersteuner) 

 

LO: 

 

Mariëlle Gorissen (L1)     Evelyn Matton (klas-assistentie) 

Karin Lemmens (L3)       Anke Segers (L4) 

Lut Bocken (L5)             Kristien Dictus (L6) 

Sofie Stienaers (L2)       Jessica Spikic (klas-assistentie) 
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Maurice Smolders (zorgcoördinator) 

 

Jeroen Beuten (leraar bewegingsopvoeding-LO) 

Jolien Jacobs (leraar bewegingsopvoeding-KO) 

 

Schoolstructuur 

 

 

(- Aanbod) 

 

Adres:   Groenstraat 22   3650 Dilsen-Stokkem 

Telefoon:   089/755289 

e-mail:   directie@basisschool-lanklaar.be 

4 kleuterklassen-kleuteronderwijs: van 2,5j tot 5j 

6 klasgroepen-lager onderwijs: van 6j tot 12j 

 

Scholengemeenschap Naam:     EKBM 

             Eycker Katholieke Basisscholen Maasland 

             Capucienenstraat 23     3680 Maaseik 

             089/56698 

             bubao.msk@scarlet.be 

Coördinerend directeur:   

Marinette Leenders                              0474620083 

       

CASS voorzitter:  Franky Hungenaert    0475307135 

CASS leden :       Michel Doumen          0477789969 

                           

                          Rossette Merlo           089756775 

                          JM-Bisschops             0476472155 

                           

 

College van Directeurs van de 6 scholen van EKBM: 

De Wikke            Lidia Lamberigts         0498075072 

De Boomgaard    Reinhilde Venken        0472685698 

                         Gunther Haeldermans  0494712548 

De Beverburcht   Carine Welters            0493165770 

De Twinkelaar     Marinette Leenders     0474620083 

Uiterwaard          Marc Mommen           0476691447 

De Startbaan       Danny Pass               0472934248 

Schoolbestuur 

 

 

 

Voorzitter:   Jean-Marie Bisschops 

vzw KB-ELS 

(Elen/Lanklaar/ 

 Stokkem) 

Adres:     Steenkuilstraat 59     3650 Dilsen-Stokkem 

Telefoon:   0476472155 

mailto:bubao.msk@scarlet.be
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Leden-schoolbestuur:          

 

 

 

e-mail:   vzw.kbels@gmail.com 

Ronald Conings         089/757770 

Rosette Merlo            089/756775 

Jan Moors                 089/566135 

Vandeboel Ghislaine   089/564677 

Pastoor Ludo Vaes     089/755981 

Brigitta Stevens         089/758652          

Website van de school  www.basisschool-lanklaar.be 

 

2   Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 07.00u tot 16.20u . 

De lessen beginnen stipt om  08.30u  (eerste bel om 08.25u) 

en eindigen om 15.10u  (eerste bel namiddag om 13.05u) 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang. 

(is eigenlijk het bus-toezicht voor de bus-kinderen) 

- Voor- en naschoolse op-

vang 

Uren:  van 07.20u tot 08.15u en vanaf 15.10u tot 16.20u ong. 

Plaats:  schoolgebouw 

Vergoeding: gratis 

Verantwoordelijke(n):  directeur + wijkwerker 

- Middagopvang Uren: 12.10u-13.10u 

Plaats:  speelplaats + sporthal bij regen of koud of warm weer 

Vergoeding: gratis 

Verantwoordelijke(n): directeur + wijkwerker 

Vakanties:  

 

 

 

 

Vrije dagen:  

 

Herfstvakantie:     29 okt – 02 nov 

Kerstvakantie:       24 dec – 04 jan 

Krokusvakantie:     04 mrt – 08 mrt 

Paasvakantie:     08 apr – 22 apr 

Zomervakantie:   01 jul – 31 aug 

- 08 februari 2019 

- 29 april 2019 

mailto:vzw.kbels@gmail.com
http://www.basisschool-lanklaar.be/
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Pedagogische studieda-

gen:  

- 06 december 2018 

- 30 april 2019 

Leerlingenvervoer Onze school organiseert leerlingenvervoer, neem contact op met de 

verantwoordelijke voor verdere afspraken. 

Verantwoordelijke(n)=    schoolsecretariaat (Mila) 

 
U kan kiezen voor een eigen formule:  heen of weer, 
heen en weer, dagelijks of periodiek. 

 
U kan dit zelf aanpassen met de buschauffeur, 
Antonio Cagnazzo :   0471304181 

U betaalt € 0,60- per rit, vooraf aan de regeling aub en op 

het schoolsecretariaat.  Deze prijs geldt steeds per gezin 

3   Samenwerking 

3.1   Met de ouders Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking 

is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor 

een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de 

klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engage-

mentverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds te-

recht.  

Contact Contactpersoon voor een afspraak: … 

Pass Daniël, directeur 

0472/934248 

directie@basisschool-lanklaar.be 

 

Ouderraad Voorzitter:   Nathalie Mellaerts    

Contactgegevens voorzitter: 

0499188997 

Leden     Malika         0031620085627 
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Schoolraad Voorzitter:   Nathalie Mellaerts 

Contactgegevens voorzitter:0499188997 

 

Zetelen:   

voor de lokale gemeenschap: 

               Rita Alaerts 

               Mia Claes              089757712 

voor de ouderraad: 

               Nathalie Mellaerts + Malika 

                

 voor het schoolpersoneel: 

               Evelyn Matton     0496325154 

               Anke Segers        0479259055 

               Danny Pass         0472934248 

 

Met de leerlingen Leerlingenraad  Wordt samengesteld met 2 lln per klas 

en komt 4x bij elkaar; samen met de di-

recteur bespreken we eventuele proble-

men in de school. 

uit L4:   …?  

uit L5:   …? 

uit L6:   …? 

 

Met externen 

 

 

Centrum voor Leer-

lingbegeleiding (CLB) 

 

 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je 

bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden 

van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het 

CLB werkt gratis en discreet. 

 VCLB 

 

 

Onze school werkt samen met het  

 

Vrij CLB Maasland 

Vossenbergstraat 12 – 3680 Maaseik 

 089 36 57 80 

 

Contactpersoon: Ingrid Luys 

ingrid.luijs@vclbmaasland.be 

 

Voor je rechten en plichten: bekijk de infobrochure onderwijsregelge-

ving. 

 

Je bent verplicht mee te werken aan medische onderzoeken en bij 

 

mailto:ingrid.luijs@vclbmaasland.be
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problematische afwezigheden (zie ook deel 3 ‘Engagementsverklaring’). 

 

 

Wat doet een CLB? 

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) helpt jou en de 

school, als er vragen zijn over je kind. Dat kan gaan over vier domeinen: 

 

 leren en studeren; 

 studie en beroepskeuze, overschakelingen; 

 medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid; 

 welbevinden. 

 

Het CLB is verplicht om veelvuldige afwezigheden op te volgen. 

De school moet het CLB uitnodigen op elke klassenraad over een defini-

tieve schorsing. 

Het CLB doet het verplichte medische onderzoek van je kind en werkt 

mee aan gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorko-

men. 

 

De school en het Vrij CLB Maasland maakten samen afspraken over de 

leerlingenbegeleiding. Het CLB werkt soms groepsgericht: informatie ge-

ven in een klas, het medisch onderzoek. Soms helpen we de leerkracht 

bij de aanpak van een leerling, bijvoorbeeld bij leerproblemen of gedrag 

op school. Als je dat vraagt, praten we met jou of met je kind. Soms doen 

we een testonderzoek. Zo zoeken we uit wat er nodig is. 

 

Het CLB werkt gratis en discreet. De CLB-medewerkers zijn gebonden 

aan het beroepsgeheim. Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) hebben het 

recht om zelf te beslissen welke informatie aan anderen wordt meege-

deeld. Als de school ons vraagt om je kind te begeleiden, kan dat alleen 

als je ermee akkoord gaat. 

 

Wie kan naar het CLB stappen? 

 

Jij, als ouder of je kind zelf kunnen het CLB rechtstreeks om hulp vragen. 

Je kan een afspraak maken op school of op het centrum. Samen bekijken 

we wat je vraag is, wat er precies aan de hand is en wat we kunnen 

doen. 

 

Met een klacht over de CLB-begeleiding kan je terecht bij de directeur 

van het centrum, Marina Vandermeulen. 

 

De school kan het CLB inschakelen en om begeleiding van een leerling 

vragen. Het CLB doet je dan een begeleidingsaanbod. Je bent vrij om 

hierop in te gaan. De school kan ook het CLB vragen om samen na te 
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denken over de beste aanpak. Dan werken we samen met de leerkrach-

ten en de zorgcoördinator. 

 

De rechten van het kind in de hulpverlening 

 

Als het CLB helpt, heeft je kind rechten. Het CLB moet helpen als dat no-

dig is. De leerling moet altijd uitleg krijgen over wat we gaan doen en 

hoelang het duurt. Hij of zij mag altijd zeggen wat hij/zij denkt en voelt, 

we houden daar zoveel mogelijk rekening mee. 

Heeft je kind een klacht, dan luisteren we ernaar. Je kind mag vragen om 

iets in zijn/haar dossier te schrijven, het mag vragen dat de ouders niet 

alles mogen lezen. 

Je kind mag een vertrouwde leerkracht meebrengen naar het gesprek, 

als het niet graag alleen komt. 

 

Het CLB-team 

 

We hebben in ons CLB een team van deskundigen voor elke school: een 

arts, een sociaal verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een  

psycholoog, pedagoog of assistent in de psychologie. Je kan hen  

inschakelen via de contactpersoon voor de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een afspraak in het centrum, bel je het bovenstaande nummer. 

 

Je kunt er ook gewoon binnenlopen. Als je vooraf een afspraak maakt, 

ben je zeker dat iemand je kan te woord staan.  

 

Het centrum is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur 

tot 17 uur (behalve maandagnamiddag).  

 

Na afspraak kun je ook na de kantooruren langskomen. 

 

Het centrum is gesloten van 15 juli tot 15 augustus, tijdens de kerst- en 

paasvakantie. Er zijn twee openingsdagen voorzien in de kerstvakantie. 

 

Het verplichte medisch onderzoek: 

Je kind is verplicht deel te nemen aan het medisch onderzoek. Je kan ver-

zet aantekenen tegen het uitvoeren van dat onderzoek door een aange-

tekend schrijven aan Marina Vandermeulen, directeur van het  CLB. Als 

Vrij CLB Maasland 

Vossenbergstraat 12 

maaseik@vclblimburg.be 

Voor een afspraak op het centrum: 089/36 57 80 

mailto:maaseik@vclblimburg.be
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je dat doet , moet je binnen een termijn van negentig dagen het ver-

plichte consult laten uitvoeren door een andere arts. Dat kan een andere 

arts zijn van ons CLB, een arts van een ander CLB of een arts buiten het 

CLB. In het laatste geval betaal je zelf de kosten. 

 

Vaccinaties 

 

Een aantal vaccinaties worden gratis aangeboden. Je kan hiervoor toe-

stemming geven. De arts van het CLB zet de vaccinaties. 

 

Het CLB-dossier 

 

Het CLB houdt een elektronisch en papieren dossier bij van elke leerling 

die het begeleidt. Als je kind van school verandert, gaat het dossier naar 

het CLB 

 

van de nieuwe school (Besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 

7, 8 en 9). 

De gegevens over de inentingen en de medische onderzoeken, en de ge-

gevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. 

Als het CLB een verslag maakte dat recht geeft op buitengewoon onder-

wijs of ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs in de gewone 

school (GON), gaat dat ook altijd naar het nieuwe CLB. 

 

Je kan je verzetten tegen het doorgeven van alle andere gegevens van 

het oude naar het nieuwe CLB. Dat moet je binnen de 10 dagen na de in-

schrijving schriftelijk  melden bij het vorige CLB. Het adres kan je beko-

men op het Vrij CLB Maasland. 

 

Het CLB mag geen gegevens uit het dossier overdragen naar andere in-

stanties, hulpverleners, derden. Dat kan alleen als er schriftelijke toela-

ting is van de ouders of van het kind (vanaf 12 jaar). Aan de school wor-

den alleen gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor het behoor-

lijk uitvoeren van haar opdracht. 

 

Jij en je kind hebben recht op toegang tot de gegevens uit het dossier. 

  

Het dossier wordt bewaard op het centrum tot 10 jaar na de datum van 

de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). 

Daarna wordt het dossier vernietigd. 

 

De dossiers worden bewaard op het centrum. Ze worden beheerd door 

Rianne Terwijn, coördinerend arts, en Marina Vandermeulen, directeur. 
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Nuttige adressen       

 Ondersteuningsnet-

werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal Overlegplatform 

(LOP) 

Onze school is aangesloten bij het ondersteu-

ningsnetwerk:  

Adres: 
 
Ondersteuningsnetwerk Limburg 
 
Coördinatie zorgloket Genk-Maasland 
 
Parklaan 3 
 
3630 Maasmechelen 
 
089/76 12 08 
 
zorgloket.genkmaasland@katholiekonder-
wijs.vlaanderen 
 
Voor algemene vragen over ondersteu-
ning en specifieke vragen over de 
ondersteuning van je kind kan je te-
recht bij volgend aanspreekpunt voor 
ouders:   Annick Grosjean 
                       Marleen Bemelmans 
 

Contactpersoon: Dirk Herfs 

                         0474/323759 
 

 

 - Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 

 

 

 

- Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

e-mail: 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi  

Secretariaat commissie inzake Leerlingen-

rechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

mailto:zorgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:zorgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen
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 -Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

t.a.v Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

e-mail:  

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

 

Kies daarvoor opnieuw in de menu van de schoolwebsite voor ‘schoolreglement’ 

en klik dan door op ‘krachtlijnen van het eigen opvoedingsproject’ 

 

DEEL III: Het reglement 

1 Engagementsverklaring 

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

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we 

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

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

hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

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

Oudercontacten. 

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

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we (bijvoorbeeld: bij het begin van 

elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht 

van je kind en met de manier van werken). 

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

via briefjes meegegeven aan het kind of via e-mail. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten 

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

een gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je door te vragen naar zorgcoördi-

nator : Maurice Smolders via het tel-nr: 089/755289 

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

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

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

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je 

kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift 

op het einde van het lager onderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en 

aan het CLB. 

We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt zowel voor de 

kleuterschool als de lagere school. De school begint om 08.25u en om 13.05u en eindigt om 12.10u 

en om 15.10u . Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directeur.  We verwachten 

dat je ons voor 09uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen samenwerken met jou en met het CLB. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 

evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Som-

mige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 

kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen 

op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg 

met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij 

als school kunnen organiseren. 

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

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

van jou als ouder verwachten. 

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

en naleeft. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 

Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren 

er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  
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Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatre-

gelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te 

werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van 

Nederlands. Dit kan onder meer door:  

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

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

regio) 

 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, 

bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huis-

werkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. 

(volgens de gemeentelijke regels). 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

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

sten, …) 

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

over te praten. 

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

 Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je 

kind zelf te laten lezen.  

 Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

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

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

 

 

2 Inschrijven van leerlingen  (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in onze schoolbundel. 

(wordt meegegeven begin september) 

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 

stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een 

nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tucht-

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

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

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet 

worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. 

Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om 

de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 

aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te 

ontbinden. 

  

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

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

31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

 Aanmelden en inschrijven 

 Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen 

van dezelfde leef-entiteit, kinderen van personeel, leerlingen met een ouder die het Neder-

lands voldoende machtig is (enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en voor het systeem van 

dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen ge-

bruik maken van de voorrangsgroepen. Die voorrangsperiode is meestal in de maand maart, 

tot na de paasvakantie. 

 Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 

zitjes vind je terug op de website, …. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leer-

ling geweigerd.  

We hebben in de lagere school een capaciteit van 160 kinderen; 

                           in       de      kleuterschool           een      capaciteit       van      100      kinderen 

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 

geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen 

in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop 

de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregis-

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

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school in onder voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt 

ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert 

de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn 

om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoort-

gang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen 

een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit (= onredelijkheid/niet-haalbaar) van de aan-

passingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere 
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school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 

van de bevestiging van de disproportionaliteit. 

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

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

toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. 

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis 

van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling 

op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 

curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het eerste leerjaar in De Startbaan.  

 

 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1.2 om meer te weten te komen over 

deze voorwaarden.) 

 Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taal-

screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, 

wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening 

gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

3 Ouderlijk gezag 

 Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip 

en extra aandacht bieden. 

 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

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

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

 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

 Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …:  gescheiden bereik is af te spreken; 
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 Afspraken in verband met oudercontact: gescheiden ontmoeting is te regelen. 
 

  Co-schoolschap 

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder 

het verblijft, kan niet, om zo de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren 

te garanderen.  

4       Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau: 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind 

kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan 

is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing 

wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 

ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. 

De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloop-

baan van school verandert, terechtkomt. 

 

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

de kleuterschool na een instapdatum). 

5     Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)        

5.1    Wegens ziekte 

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

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

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

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

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

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

5.2    Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

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

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

Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. 

Voorbeelden hiervan zijn:  

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant  

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
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 het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katho-

lieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

5.3    Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

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

ging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

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

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

o Problematische afwezigheden 

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

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

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

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste 

leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook 

de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

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

matische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. 

De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelge-
ving punt 5)  

Als je kind minstens vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en  wegens (chronische) 

ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  

recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de di-

recteur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan 

gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk 

onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalender-

dagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt 

de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chroni-

sche ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde 

schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 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 tij-

delijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek 

gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt 

afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. 

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  
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Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek 

die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijk-

heid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school 

maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

7  Een- of meerdaagse schooluitstappen (ook Extra-murosactivi-
teiten genoemd) 

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

ren. 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 ma-

ken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 

voorzien. 

 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

 Doel: samen buiten leren 

 Aanbod:  3 dagen boerderijklas L2 

                                                   leeruitstappen met de klasgroep 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de 

extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken 

activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn  

 

 

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

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

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die 

in voldoende mate de eindterm-gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen 

getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of 

zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’). 
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Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

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

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

schrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen. 

 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leer-
vorderingen. 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 eindterm-gerelateerde leerplandoelen vol-
doende 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. 

Na 20 juni beslist de klassenraad. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders 
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basison-
derwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De voorzitter en alle leden 
van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 Beroepsprocedure aangaande het niet krijgen van een getuigschrift: 

Let op: 

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

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

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie da-
gen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 
Dit gesprek is niet hetzelfde als een oudercontact. Je moet dit gesprek uitdruk-
kelijk aanvragen. 

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

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

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

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klas-
senraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

                                     Voorzitter:   Jean-Marie Bisschops 

                                                  vzw KB-ELS (Elen/Lanklaar/Stokkem) 

                                     Adres:   Steenkuilstraat 59     3650 Dilsen-Stokkem 

                                Telefoon:   0476472155 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
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 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrij-
ving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basison-
derwijs betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

7. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om 
een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te dui-
den. 

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

9 Herstel- en sanctioneringsbeleid: 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)  

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 verantwoor-
delijkheid 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. 

                        Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. 

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.  

9.1   Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 Een gesprek met ………;    

 Een time-out: 

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

time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. 

Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

 Een begeleidingsplan:  

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

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

woordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  
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9.2 Herstel  

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

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

over met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

 een bemiddelingsgesprek;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of ver-

trouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt 

iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afge-

vaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstel-

len om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

9.3 Ordemaatregelen 

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

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

je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

9.4 Tuchtmaatregelen 

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

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

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

teur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplich-

tige leerling in het lager onderwijs. 

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 
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9.4.2 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 én 

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

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

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

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

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

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

kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

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

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

dure gevolgd: 

1 De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval 

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 

van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het 

CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun 

kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4 Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemoti-

veerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing 

vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de defini-

tieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind 

één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is 

onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de 

ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken 

naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven. 

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

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

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

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



24 van 37   

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

kend gemaakt aan de ouders. 

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

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

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

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

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

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

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 

gaat als volgt: 

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders be-

roep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of 

door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

 

                              Voorzitter:   Jean-Marie Bisschops 

                                                  vzw KB-ELS (Elen/Lanklaar/Stokkem) 

                                     Adres:   Steenkuilstraat 59     3650 Dilsen-Stokkem 

                                Telefoon:   0476472155 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motive-

ring waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

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

ouders grondig zal onderzoeken. 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij 
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodi-
ging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewij-
zigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

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

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de 
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwij-
zen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
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5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 

vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

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

 

10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving 
punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de verplichte schoolkosten. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die 

ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet 

moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan 

voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat 

het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer 

zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Verplichte 
activitei-
ten 

K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Theater € 11,- € 11,- €11,- € 11,- € 11,- € 11,- € 11,- € 11,- € 11,- 

zwemmen   € 15,- € 34,- € 34,- gra-
tis 

€ 34,- € 34,- € 34,- 

Uitstappen € 16,- € 24,- € 20,- € 40,- € 40- € 40,- € 40,- € 40,- € 40,- 

totaal voor 
1 school-
jaar 

 
 
 

€ 
25,- 

€  
35,- 

€ 
45,- 

€  
85,- 

€  
85,- 

€  
51,- 

€ 
85,- 

€  
85,- 

€ 
85,- 

 

Dit zijn de maximum toegelaten bijdragekosten.  De school doet daarnaast (indien no-

dig) nog een bijkomende uitgave per kind + kosten voor extra klasuitstappen, teneinde 

alle kosten betaald te krijgen. 

De kosten opgenomen in de tabel betreffen meestal de vervoers- of toegangs-

kosten voor theater en zwembeurten en voor uitstappen naar: 
herfstwandeling /schaatsen-Maaseik / schoolreis / Connecterra / sportdag / … 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 
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Middagtoezicht 

Drank 

Tijdschrift 

Winkeltje ouderraad 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 0,50- 

 

Meerdaagse uitstappen 

Max. 435,-€ per kind voor volledige duur lager 

onderwijs  

Prijs 

boerderijklas      2de leerjaar € 100,- 

 

 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 10 dagen na verzending.  

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolre-

kening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. 

We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens 

zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolreke-

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

verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

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

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

met de directeur .  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 

Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende inge-

brekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 

verschuldigde bedrag. 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

 

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobro-
chure onderwijsregelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het 

jaarlijkse schoolfeest. 
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12 Vrijwilligers 

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

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 

school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De VZW KB-ELS    Steenkuilstraat 56     3650   Dilsen-Stokkem 

Maatschappelijk doel: [zie statuten]  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aanspra-

kelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrij-

williger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Verzekeringen IC (Interdiocesaan Centrum) 

Adres: Kempische Steenweg 404, 
B- 3500 Hasselt. 

                        Telefoon: + 32 (0) 11 87 04 11 

   

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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

 

13 Welzijnsbeleid 

 Preventie  

- Verwachtingen naar de ouders:  kinderen verzorgd naar school sturen, 

                                          zorgen dat uw kind uitgerust naar school komt 

       geen ziek kind naar school sturen aub; 

- Verwachtingen naar de kinderen:   respect tonen voor de leefregels van de   

                                                      school:  o.a. op tijd in de school zijn; 

                                     geen pestgedrag vertonen en beleefd 

                   zijn tov de begeleiders van dienst.     

 Verkeersveiligheid 

- Verwachtingen naar de ouders:     respecteer de parkeerregels rond het  

                                            schoolgebouw; toon zelf veilig verkeersgedrag; 

- Verwachtingen naar de kinderen:   ga nooit alleen de openbare weg op; 

                    hou je aan het toezicht van de  

                   begeleider van dienst en vraag eerst 

          wat kan/mag. 

 Medicatie 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. 

Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen ge-

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

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

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden 

gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samen-

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

 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 

- Wie:     één van de twee bewakers van dienst op de speelplaats; 

     Hoe:     mbv een eerstehulpkit 

Ziekenhuis:     we gaan naar de spoeddienst in het dichtst bijgelegen ziekenhuis in geval 

                   van een uitstap; zo vlug als mogelijk bellen we 1 van de ouders. 

Dokter:     eerst bellen we 1 van de ouders ofwel gaan we naar een dokterspraktijk in de 

              buurt van de school. 

 

Verzekeringspapieren 

 Contactpersoon:    het schoolsecretariaat, de klasleraar of de directeur 

 Procedure:      U laat het papier aan de achterzijde invullen door de behandelende 

                   geneesheer, u tekent op de binnenzijde en u kleeft een vignet van  

                   het ziekenfonds. 

                   Op de voorzijde kan u eveneens de adresgegevens invullen; 

                   de school stipt ten slotte de laatste omstandigheids-gegevens aan 

                   en verwerkt dit alles elektronisch met de schoolverzekering. 

                   IC-verzekeringen zal dit op haar beurt verwerken; dit kan enige  

                   tijd in beslag nemen…IC zal contact met u opnemen. 

            Zelf dient u alle nota’s/bewijzen van gemaakte kosten bij te hou 

           den en deze niet aan de school te bezorgen. 

         De onkosten worden terug betaald door de ziekenkas; het remgeld  

         wordt terug betaald door de verzekering. 

         Opgelet bij een ziekenhuisopname: kiezen voor een  

         gemeenschappelijke kamer is aangewezen. 

 

 Roken is verboden op school! 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 
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rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtre-
glement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt 
getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 
het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

14 Afspraken en Leefregels 

 Gedragsregels 

- Speelplaats:  spelen is de boodschap; meewerken om conflicten te  

                    vermijden. 

                    de bewaker van dienst is aanspreekbaar bij problemen; 

                    na elke speeltijd wordt een verslagje v/h verloop bijgehouden; 

- Gangen:   rennen en schreeuwen is niet toegelaten;  

               we blijven af van andermans zaken; 

- Klas:  volg de klas-afspraken;  de lessen mogen niet gestoord worden door 

         ongepast of storend gedrag; 

- Turnzaal:  hier gelden de regels van de turnmeester. 

                fairplay en veiligheid staan voorop; 

- Bij uitstappen:  niet toelaatbaar en ondeugend gedrag zal leiden tot een 

                       sanctionering achteraf; 

                       nooit risico’s nemen zonder medeweten van de begeleider; 

- Bij vieringen:   respect tonnen voor het verloop en stilte/aandacht opbren-

gen; 

 Kleding 

Afspraken i.v.m. kledij:          verzorgd, onopvallend en aangepast aan het weer; 

         geen strandkledij bij overmaat aan zon; 

        stevige schoenen om te kunnen spelen;  

          geen overdreven sieraden of attributen ; 

Afspraken i.v.m. hoofddeksels:  niet toegelaten; geen opvallende kleur in de haren ; 

 

 Persoonlijke bezittingen 

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

- Multimedia-apparatuur:  best thuis laten 

- Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden: horen niet thuis 

op een school ! 

- Juwelen:   beperkte nep-bijouterie kan, maar geen dure spullen meebrengen; 

- Geen dure fietsattributen op je fiets achterlaten; 
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- Niemand mag uit de boekentas van een ander iets wegnemen dat niet van hem 

is!  

 Milieu op school 

- Schoolacties:   maak gebruik van de vier container-types: 

                      grijs = restafval;    groen = groenafval; 

                      blauw = PMD-afval;     geel = papier 

- Verwachtingen naar de ouders: 

o Gebruik boterhammendoos zonder aluminiumfolie; 

o Gebruik drinkbekers:  enkel flesjes met draai-dop toegestaan  

- Verwachtingen naar de kinderen: 

o Papiertjes in de vuilbak;  tijdens de opruimbeurt (na de laatste speeltijd) 

worden de gevonden papiertjes in de doorkijkvuilbak gedropt; zo zien 

we allemaal wat we op de grond laten vallen en niet op de juiste plaats 

werpen, zoals het zich hoort … 

 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zo-

wel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te 

gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt 

beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor 

aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld 

gaat de school als volgt te werk: 

Dagelijks worden de verslagen van speeltijden verkent en indien nodig worden de be-

trokken kinderen aangesproken door de directeur; om de 2-3 dagen kan het gebeuren 

dat de betrokken kinderen uitgenodigd worden voor een gesprek met de zorgbegeleider. 

Na nieuwe afspraken wordt het verloop gerust gelaten; ouders worden op de hoogte 

gebracht van het voorval dmv een communicatieregeling in de agenda;  in het geval dat 

zich de dingen herhalen kan de school vragen voor een gesprek erover met 1 van de 

ouders. 

 Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding.  

(deze lessen behoren tot het verplicht leerprogramma) Je kind krijgt enkel vrijstelling op 

basis van een doktersattest. 

 

 Afspraken i.v.m. zwemmen: 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de zwemlessen.  

(= verplicht leerprogramma)  

Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 
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 Huiswerk 

Visie:    het is een werkvorm waarbij kinderen gevraagd wordt om zelfstandig dingen 

            uit  te voeren of om zaken nogmaals te oefenen of om dingen te ‘leren’…  

            (veel lezen is nog altijd beter dan weinig te lezen …);  even in andere  

            omstandigheden dan in klas-verband… en  

            een stap erbij om iets meer zelfstandig te functioneren. 

Afspraken:   niet of heel beperkt helpen;  het is beter dat het werk niet af is dan dat  

                  papa of mama het volledig oplossen …; bij falen door het kind kan de  

                  leraar vaststellen dat er nog extra instructie nodig is bvb.  

                  (een kleine mededeling eventueel aan de leerkracht is altijd gemakkelijk) 

 

 Agenda van uw kind 

 

Afspraken:   best wekelijks nakijken en aftekenen (zo ziet de leraar dat u de agenda 

nakeek);   bespreek met uw kind het werk en haar/zijn beleving ervan; volg op indien 

het huiswerk niet gemaakt werd en bevraag je bij het kind waarom het niet gebeurde; 

verwittig de leerkracht eventueel via de agenda. 

 

Communicatie:   Bij een complimentje , bij ongepast gedrag of een tekortkoming,  

                         wordt u op de hoogte gebracht via een stickersysteem in de agenda 

                         van uw kind  (=lager onderwijs);  het kan zijn dat u gevraagd wordt  

                         om contact op te nemen met de school. Het kan ook gebeuren dat de  

                         directeur u belt. 

 

 Rapporteren over uw kind 

 

Hoe rapporteren we:   -er is 3x per schooljaar een overzicht van de behaalde punten en 

                                  het behaalde streefniveau; 

                                  u krijgt steeds een gemiddelde te zien van een reeks van  

                                  toetsen; 

                                  u ziet geen procenten;  het is best te kijken naar de eigen  

                                  resultaten van uw kind en deze telkens te vergelijken met de  

                                  vorige resultaten. 

                                  Ook voor bewegingsopvoeding krijgt u een overzicht van een 

                                  aantal aspecten uit het aanbod.  

                                  Verdere uitleg op de puntenkaart zelf. 

Afspraken:   Bij het puntenoverzicht ontvangt u ook de testbladen voor eventueel  

                   nazicht door u zelf.  U mag beide zaken houden, enkel het mapje mee  

                   teruggeven voor het volgende puntenoverzicht.  

                   (Kerstmis/Pasen/Einde schooljaar) 
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15 Leerlingen evalueren: 

 

 

Onze leerlingen worden voor wiskunde en taal (gedeeltelijk) geëvalueerd tijdens de les-

sen via data-verwerking in het Snappet-systeem en dmv toetsen. 

Dit gebeurt meestal op het einde van een thema (taal/wo/godsdienst) of op het einde 

van een sprong (wiskunde).  Het gemiddelde van deze resultaten verschijnt dan op de 

puntenkaart. 

2x Per schooljaar worden de leerlingen ook getest voor wiskunde en spelling vanuit ons 

leerlingvolgsysteem van het VCLB, om te kijken of de kennis toereikend is volgens de  

normering.  Blijkt niet het geval te zijn, zal de klasleraar de leerling in kwestie strakker 

begeleiden in deze. 

Daarnaast worden de kinderen ook gecontroleerd op hun taalvaardigheid en op hun 

bereikte leesniveau. 

 

Met al deze gegevens kan de leerkracht zijn onderwijsproces bijsturen en heeft hij/zij 

zo ook een overzicht van de kennis en kunde van de individuele leerling. 
 

16   Leerlingenbegeleiding: 

 

Naast de basiszorg door leerkracht in de klas, vermelden we extra nog de volgende acties: 

-dagelijkse observaties en opvolging door de klasleerkracht en/of de klas-assistent; 

-lesaanpassingen en leerbegeleiding op maat door de klasleraar; 

-goede instructie; 

-dagelijkse analyses door de leerkracht; 

-zorggesprekken met de zorgcoördinator; 

-tijdelijk volgen van een traject-programma; 

-aanbod in een + klas; 

-afname van een Leerling-Volg-Systeem; 

-opstellen van periodieke hulpplannen. 

-leesbeleid. 

-enz … 

 

17 Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden 
(zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving) 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille 

van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

 revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 
per week, verplaatsingen inbegrepen) 
 

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

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

 Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalida-
tie blijkt. 

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

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, ver-
meld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

 Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vast-

gelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over 

een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 

 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats-

vinden; 

 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 revalidatietussenkom-

sten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 

waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier 

waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het 

einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, 

met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, re-

kening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslis-

sing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de 

school aan de ouders meegedeeld. 

 

18 Privacy  (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving) 

  Welke informatie houden we over je bij? 

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

heen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 

gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij som-

mige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met ………… (naam softwareprogramma waarmee je 

school werkt). We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gege-

vens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
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De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die be-

trokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestem-

ming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met ……….. 

 

 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de 

volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke onderwijs-

loopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft. Als ouder kan je –op verzoek- deze gegevens inzien. Je kan je tegen de overdracht 

verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directie binnen 

de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag 

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

 

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

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de school-

krant 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 aan-

stootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en pu-

bliceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestem-

ming nog intrekken.  

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je 

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere perso-

nen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

 Recht op inzage en toelichting 

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 
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vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen 
geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

  Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die 

beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 

 

19 Participatie 

  Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeels-

geleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- 

en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een 

periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de on-

derliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervol-

gens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informa-

tierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de 

ouders. 

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

…… 

20 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 on-

derling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot 

een oplossing te komen. 
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Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katho-

liek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en 

beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door 

hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief 

sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of 

via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie  

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als 

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

-de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de 
klacht betrekking heeft. 

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

-de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 
behandeld. 

--de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven 
staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de 
klacht in te gaan.  

-de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De vol-
gende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

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

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

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

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk regle-

ment dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-

zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan 

ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen 

een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

21 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 in-

houd van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijzi-

ging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een mailbericht. 

Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving

