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Beste ouder 

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze school en het schoolteam. Met deze brochure willen we u 

alle informatie verschaffen die belangrijk is voor een goede samenwerking. 

 

Deze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen. Het 1ste deel bevat heel wat nuttige informatie 

en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar 

sluit er nauw bij aan. 

 

In het 2de deel vindt u het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek 

onderwijs. pedagogisch project. Dit vindt u onder het tabblad ‘visie’ op onze website. U kan steeds 

een uitgeprint exemplaar verkrijgen. 

 

In het 3de deel vindt u het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementverklaring tussen 

school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de schoolorganisatie en 

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 uw kind op onze school, houdt in dat u akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om dit aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn 

eerder van administratieve wijzingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. 

Wijzigingen aan het pedagogisch project (2de deel) en aan het eigenlijke reglement (3de deel) worden 

opnieuw ter akkoord aan u voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement werden op de schoolraad van 28 mei 2019 besproken en 

goedgekeurd. 

 

School en gezin moeten kunnen samenwerken en op elkaar kunnen rekenen. Problemen zijn er om 

opgelost te worden. Dus aarzel nooit om ons te contacteren. 

 

Voor de kinderen hopen we dat het een prettige en leerrijke schooltijd wordt! 

 

We hopen op een goede samenwerking! 

 

 

Beste kinderen,  

 

Dag meisje, dag jongen, van harte welkom in onze school! 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. 

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. Wees gerust, je juf zal je helpen. Je 

zal je hier al snel thuis voelen. 

Voor al de anderen is het een blij weerziens van vele vrienden en vriendinnen. 

Uit naam van de leerkrachten en van mezelf wens ik je een keitof schooljaar toe! 

 

 

Leen Wambacq 

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

schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we deze informatie 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 vindt u onze contactgegevens. 

 

 SCHOOLBESTUUR : VZW ASCANUSINSTITUUT 

     Voorzitter : Hugo De Bauw 

              Dendermondsesteenweg 25, 1730 Asse 

                02/452 66 89  

                       hugo.de.bauw@gmail.com 

         

SCHOLENGEMEENSCHAP : HOPSASA 

         Coördinerend directeur : mevr. Katleen Van Lemmens 

 

 SCHOOLSTRUCTUUR : Vrije Basisschool DE LEERHEIDE 

      Kapellestraat 9, 1730 Asse 

       02/452 70 45 

       directie@deleerheide.be 

      www.deleerheide.be 

 

DIRECTEUR : mevr. Leen Wambacq 

      directie@deleerheide.be 

      0479/530 124 

 

 SECRETARIAAT :  mevr. Rozy Mertens, mevr. Greet Fies  

        rozymertens@hotmail.com 

                02/452 70 45 

 

 ZORGCOÖRDINATOR : mevr. Maja Vincx en mevr. Leen Wambacq 

              zorg@deleerheide.be 

 

 PREVENTIEADVISEUR:  Gert Leus 

 

 ZORGLEERKRACHTEN : Mevr. Rita De Brandt, mevr. Dorien Verspeet, Jolien  

                                           Roelandt en dhr. Geert Rampelbergh 

 

Het LEERKRACHTENTEAM :  

 Wie in welke klas staat en wie welke opdracht vervult, vindt u terug op onze website. 

 

 

 

 

mailto:hugo.de.bauw@gmail.com
mailto:directie@deleerheide.be
http://www.deleerheide.be/
mailto:directie@deleerheide.be
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 

Hier vindt u de praktische informatie over onze school. 

 
Schooluren  

 

De school is open van 7.00u tot 18.15u 

                 en op woensdag tot 13.00u. 

De lessen beginnen stipt om 8.30u en eindigen om 15.00u,  

                 op woensdag om 12.05u. 

De leerlingen worden ten laatste 5 minuten voor de 

aanvang van de lessen op school verwacht. 

De lessen vangen aan om 8.30u en eindigen om 15.00u. Op 

woensdag eindigen de lessen om 12.05u. 

Tijdens de middag tussen 12.05u en 13.05u is er middagspeeltijd 

en etenstijd voorzien. 

 

Het toezicht door de school begint om 8.15u. Er is toezicht op de 

speelplaats tot 8.30u. De leerlingen die vóór 8.00u op de 

speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen 

hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op 

de speelplaats te zijn. 

 
Opvang  

 

De  Buitenschoolse KinderOpvang wordt georganiseerd door de 

gemeentelijke diensten. Het BKO maakt deel uit van Initiatief 

Buitenschoolse Opvang en staat mede onder toezicht van 

Kind&Gezin. De gemeente organiseert, voorziet personeel, 

centraliseert en int de ouderbijdrage.  

- ’s Morgens vanaf 7.00u tot 8.15u.  

- ’s Avonds van 15.45u tot 18.15u. 

Op woensdagnamiddag worden de leerlingen om 12.45u per bus 

aan de school afgehaald en naar Spinibo Krokegem (Oude 

Dendermondsebaan 17, 1730 Asse) gebracht (opvang tot 18.15u is 

mogelijk) Deze opvang moet aangevraagd en gereserveerd worden 

in Spinibo. Info (02/5320309) en documenten op de gemeentelijke 

website www.asse.be . 

Op schoolvrije dagen is inschrijven noodzakelijk. 

Ouders die beroep doen op naschools toezicht bij Spinibo verklaren 

zich akkoord dat de school gegevens doorgeeft aan Spinibo. 

 

Bijdrage (remgeld) voor de ouders als deelname in de onkosten: 

Er geldt een vast gemeentelijk tarief: €1,00 per begonnen half uur 

voor 1 kind. Vanaf 2 kinderen wordt er 25% korting gegeven op de 

totale ouderbijdrage bij  gelijktijdige opvang. 

Van 8.00u tot 8.15u is er gratis toezicht door Spinibo, alsook van 

15.15u tot 15.45u en van 18.00u tot 18.15u. 

Ouders die hun kinderen regelmatig “te laat” of “vergeten” af te 

halen, wanbetalers, zullen na overleg met ouders, school en BKO 

gesanctioneerd worden door een bijkomende boete te betalen 

en/of desnoods door de kinderen niet meer te laten deelnemen. 

Indien kinderen niet worden afgehaald  voor sluitingstijd, zal men 

trachten een passende oplossing te vinden, via telefoon, buren,…  

Omwille van de verzekering, uit respect voor de personeelsleden 

van BKO en in het belang van het kind zal de politie verwittigd 

worden om een oplossing te zoeken voor de opvang/terug 

brengen/ opsporen van de ouders. 

 

Opvang door de school :  

- Voorschools van 8.15u-8.30u 

- Middagtoezicht: van 12.05u tot 13.05u 

- Naschools toezicht: van 15u-15.15u  

http://www.asse.be/
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Kinderen kunnen onder begeleiding van een leerkracht naar de 

huiswerkklas van 15.45u tot 16.45u : 

hier krijgen de kinderen de gelegenheid om in alle rust hun taken 

te maken en indien nodig hulp van de leerkracht krijgen.  

Ouders betalen hiervoor € 2,- aan de school. Kinderen die langer 

op school blijven, betalen dan het toezicht aan Spinibo vanaf 

16.45u. 

Voor het aanslagjaar 2019 krijgen de ouders een fiscaal attest in 

de loop van de maand mei 2020. 

 
Vakanties 

 
 
 

 
Vrije dagen  

 
 
 

 
 

Pedagogische studie-    
                        dagen 

 

Herfstvakantie : 26 oktober 2019 t.e.m. 3 november 2019 

Kerstvakantie  : 21 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 

Krokusvakantie: 22 februari 2020 t.e.m. 1 maart 2020 

Paasvakantie   : 5 april 2020 t.e.m. 19 april 2020 

Zomervakantie: 1 juli  2020 t.e.m. 1 september 2020 

 

Vrijdag 31 januari 2020 

Maandag 16 maart 2020 

Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) 

Vrijdag 22 mei 2020 (brugdag) 

Maandag 1 juni 2020(Pinkstermaandag) 

 

Deze moeten nog bepaald worden en zullen later meegedeeld 

worden. 

Er is deze dagen geen school voor de leerlingen. 

 

3. SAMENWERKING  

 
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van jullie kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. U 

kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan steeds een afspraak maken 

met de directeur, zorgcoördinator of een leerkracht. Elk trimester organiseren we ook individuele 

oudercontacten. 

Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht. 

Contact met directie : directie@deleerheide.be of 0479/53 01 24 

 
Oudervereniging   
Voorzitter : Joke Lievens 

     De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. 

     Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden   

     tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken. De ouderraad heeft  

     een ondersteunende functie in het schoolgebeuren.  De samenstelling van de ouderraad is te  

     raadplegen op de website van de school. 

 

 
Schoolraad  
     De schoolraad is een wettelijk (cfr. participatiedecreet) vastgelegd overlegorgaan binnen de  

     schoolgemeenschap, waarin het onderwijzend personeel, de ouders en de lokale  

     gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Leden van het schoolbestuur kunnen uitgenodigd worden  

     als externe adviseurs. Voor info, ideeën, suggesties,… kan je steeds bij deze  

     vertegenwoordigers terecht. In onze school zijn er per geleding twee vertegenwoordigers, die   

     voor de duur van vier jaar werden verkozen :  

      Oudergeleding         :  mevr. Tinie D’Hondt en mevr. Joke Lievens  
      Personeelsgeleding : mevr. Lore De Ridder en mevr. Maja Vincx 
      Lokale  gemeenschap:  mevr. Jeannine Vereertbruggen en dhr. Bart Jacobs 
     Voorzitter : Bart Jacobs 

 

mailto:directie@deleerheide.be
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Pedagogische raad - kernteam  
    Om de personeelsleden te laten participeren in de schoolorganisatie en de werking van het   

    pedagogisch project is het kernteam, opgericht. Volgende personeelsleden maken deel uit van   

    het kernteam: juf Maja, juf Katleen, juf Lore, juf Lisa,juf Silke, juf Lien, juf Marjan en de directie.  

    De bedoeling is om samen te denken, te organiseren en eventuele voorstellen te formuleren  

    naar de algemene schoolwerking en schoolorganisatie. De vergadering is “vraag-gestuurd”,  

    indien nodig wordt er een externe adviseur uitgenodigd. 

 

 

Het L.O.C. 
    Het L.O.C. (Lokaal Onderhandelings Comité) is een wettelijk (bij decreet) vastgelegd  

    overlegorgaan. Hierin zijn enkel de Inrichtende Macht en het personeel vertegenwoordigd van  

    het Ascanusinstituut : De kleine Wereld, De Leerheide en ’t Pleintje. In het L.O.C.   

    komen onderwerpen aan bod die specifiek de schoolwerking en het personeel aanbelangen. 

 

 
Klassenraad 
    De klassenraad neemt beslissingen in verband met leerlingenaangelegenheden (zittenblijven,  

    sanctioneren van leerlingen,…). De uitspraak is dan ook bindend. 

    De leden zijn de respectievelijke zorgcoördinator, de betrokken klastitularis(sen), de directie,    

    eventueel aangevuld met de CLB-afgevaardigde. 

 

 
Kinderraad    
     De kinderraad is een volwaardige partner in de communicatie met de leerlingen. Vanaf   

     het 1ste  leerjaar mag elke klas 1 vertegenwoordiger aanduiden via verkiezingen. Een leerling  

     mag maar 1 jaar deel uitmaken van de kinderraad. De directie of een leerkracht zit de  

     kinderraad voor en maakt het verslag. De klasvertegenwoordigers hebben als taak de stem van  

     hun klas te brengen en op deze wijze inspraak te hebben in de organisatie en de uitbouw van  

     onze school. 

 

 

Het OCSG (overkoepelend comité scholengemeenschap) 

     Opgestart in juni 2006 als overlegorgaan op het niveau van de scholengemeenschap. 

     Afvaardiging van de Inrichtende Macht: Pater Hugo De Bauw, dhr. Pieter-Paul Sorgeloose     

     (tevens  voorzitter van de scholengemeenschap “hOPsASa”), mevr. Karina Van den Broeck. 

     Afvaardiging van het personeel: juf Kristien Janssens(De Kleine Wereld), juf Lore De Ridder    

     (De Leerheide), juf Fedra (‘t Pleintje)  en de 3 directies. 

 

 

Het RCSG (Reaffectatie Comité Scholen Gemeenschap) 

    Dit comité werkt in de schoot van het OCSG en behandelt de terbeschikkingstelling en   

    reaffectatie van het personeelsbeleid. 

 

 

Het CASS (Comité Afgevaardigden Scholengemeenschap) 

    Dit comité bestaat uit de directies van de verschillende scholen en afgevaardigden van de  

    verschillende schoolbesturen. Zij overleggen op het niveau van de scholengemeenschap ter   

    bevordering van de samenwerking. 

 
 

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

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan 

leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. 

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen 

dus, zonder problemen, los van de school bij het CLB terecht. De school en het CLB hebben 

samenwerkingsafspraken (een gezamenlijk beleidscontract) opgesteld dat de afspraken en de 

aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via 

de schoolraad.   

 

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen: 

- leren en ontwikkeling 

- onderwijsloopbaan 

- preventieve gezondheidszorg 

- psychisch en sociaal functioneren 

 

In een CLB wordt er multidisciplinair samengewerkt door de volgende disciplines: artsen, 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en intercultureel werkers. 

Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en 

vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

 

Het CLB waarmee onze school samenwerkt is: 

 

CLB Noordwest-Brabant 

Spiegelstraat 1 

1730 Asse 

Tel.: 02/4527995 

e-mail: asse@clbnwb.be  

website: www.clbnoordwestbrabant.be 

 

Openingsuren: maandag tot donderdag  van 08.30u tot 12.30u en  van 13.00u tot 16.30u. 

 en vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-16.00. 

Dinsdagavond is het CLB open tot 19.00 uur 

 

Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en een medisch 

team. 

 

Contactgegevens: 

De contactpersoon van het CLB voor uw school kan u terugvinden op de website: 

www.clbnoordwestbrabant.be  

 

VRAAGGESTUURDE WERKING 

Een CLB-medewerker van het schoolnabije team is regelmatig op school aanwezig voor overleg 

met de interne leerlingbegeleiders en directie. Hij/zij ondersteunt daar het schoolteam in het 

realiseren van de gepaste zorg voor de leerlingen. 

De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie 

relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van de leerling. 

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en/of begeleiding wenselijk is. De 

school zal dan met de leerling  en eventueel met de ouders bespreken of zij willen ingaan op het 

CLB-aanbod. De leerling zal nu verder worden opgevolgd door een medewerker van het 

leerlingnabije team. 

De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan zelf al dan niet akkoord gaan met de 

begeleiding. 

 

 

OUDERS EN LEERLINGEN 

Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking heeft op 

één van onze vier werkdomeinen.  

Afhankelijk van de vraag: 

- neemt de medewerker van het schoolnabije team dit op 

- wordt de vraag doorgegeven aan het leerlingnabije team 

mailto:asse@clbnwb.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/
http://www.clbnoordwestbrabant.be/
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- verwijst de medewerker van het schoolnabije team door naar externe hulpverleners 

 

Het CLB doet een aanbod naar: 

- leerplichtopvolging  

- begeleiding van anderstalige nieuwkomers 

- begeleiding buitengewoon onderwijs 

- keuzeprocessen onderwijsloopbaan 

- trajecten in functie van verplichte adviezen 

- systematische contacten 

- vaccinaties en besmettelijke ziektes 

 

 

De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering van: 

- de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn) 

- (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband 

met besmettelijke ziekten. 

 

HET DOSSIER 

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de 

volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 op het 

multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding): 

❏    Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, behalve 

wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame minderjarige zich 

hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te worden overgemaakt. 

❏      Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die betrekking hebben 

op de leerplichtbegeleiding en de medische onderzoeken. Je kan je  ook niet verzetten tegen de 

overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en/of het 

gemotiveerd verslag. 

❏    Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten minste 10 

dagen na inschrijving en geïnformeerd zijn. 

 

Vanaf 12 jaar mag de leerling  onder bepaalde voorwaarden zijn CLB-dossier inkijken. De ouders of 

voogd mogen dit dan enkel mits toestemming van de leerling. De arts beslist over de inzage van de 

gezondheidsgegevens. De leerling kan een kopie vragen van de gegevens die men kan inkijken. 

Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie van de jeugdhulp (en niet 

in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure). 

De leerling kan ook vragen bepaalde gegevens niet in het dossier op te nemen. 

 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door het 

medische team van het CLB. Deze is bereikbaar op volgend adres: 

 

Spiegelstraat 1, 1730 Asse  Tel.: 02/4527995 

E-mail: med.asse@clbnwb.be   

 

 

Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor opvolging 

van gehoor, groei,…  

 

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één van 

de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te 

melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij ook de minimum 

uitsluitingstijd. 

 

Besmettelijke diarree – Voedselinfectie 

Thuisblijven tot na genezing. 

Bof: 

Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier. 

Difterie 

Thuisblijven tot na genezing. 

mailto:med.asse@clbnwb.be
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Hepatitis A: 

Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen. 

Hepatitis B:  

Acute vorm: thuisblijven tot na genezing. 

Hersenvliesontsteking (Meningitis): 

Thuisblijven tot na genezing. 

Impetigo (huidinfectie): 

Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een behandeling door 

uw huisarts. 

Kinkhoest: 

Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/ 

21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica. 

Mazelen: 

Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. 

Polio:  

Thuisblijven tot na genezing. 

Roodvonk: 

Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste antibiotica. 

Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:  

o.a. St. Katarinawiel 

Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden. 

 

Schurft: 

Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling. 

TBC: 

Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.  

Windpokken: 

Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes. 

 

Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 

de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009). 

 

Meer informatie: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/  

 

KLACHTENPROCEDURE 

Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien van de 

directeur, Mevr. Lisbet Van Gijzeghem. 

Zij is telefonisch te bereiken via het algemeen nummer of per mail: 

lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk    
    Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel 

    www.onwwbb.com.nu 

    e-mailadres: onw.westbrabantbrussel@gmail.com  

    0472/69.03.64. 

    Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van uw      

    kind kan u terecht bij het CLB, onze zorgcoördinator of de ondersteuning zelf. 

 

 

Nuttige adressen    
 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 02/507 06 01 

           klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 Commissie inzake leerlingenrechten 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/
mailto:lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be
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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 

     Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 
 02/553 65 56 

 zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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   Onze 5 bouwstenen, de fundering van onze school :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, alsook ons 

uitgeschreven pedagogisch project  staat onder het tabblad visie op de website van de school. 

Op vraag kan u een uitgeprint exemplaar krijgen.   
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1. ENGAGEMENTSVERKLARING  tussen school en ouders 
 

Als ouder heeft u hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van  

uw kind(eren). Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar  

in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande  

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar  

mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is  

ingeschreven. 

 

1.1 Wij kiezen voor een intense samenwerking  met de ouders. 
 

We doen dat omdat wij samen met u, ouders, partners zijn in de opvoeding van uw kind(eren). Het 

is goed dat u zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen wij op het einde van 

augustus een opendeurdag in de klas van uw kind(eren). U kan er kennis maken met de leerkracht 

van uw kind en met de manier van werken. 

Deze data worden per brief meegedeeld. 

De kleuters die in de loop van het schooljaar instappen, kunnen een bezoek  

brengen met hun ouders op woensdag voorafgaand op de instapdatum.  

     We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dit gebeurt ofwel    

     schriftelijk ofwel mondeling op een overeengekomen moment.  

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

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

     een gesprek aanvragen op een ander moment. 

     Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf   

     een gesprek aanvragen. Dit doet u schriftelijk. 

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken  

rond de opvoeding van uw kind(eren) en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

     Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de  

     geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

     Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van  

     uw kind.  

 

1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
 

     We vinden de aanwezigheid van uw kind op school belangrijk.  

     We verwachten dat uw kind regelmatig en op tijd naar school komt.  

     De voldoende aanwezigheid van uw kind op school draagt bij tot een succesvolle school- 

     loopbaan.  

     We verwittigen u als de afwezigheid van uw kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we    

     begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het     

     verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het  

     uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan u lezen in het hoofdstuk  

     ‘inschrijven van leerlingen’. 

     Daartoe  moeten  wij  de  afwezigheden  van  uw  kind  doorgeven  aan het  departement onderwijs   

     en aan het CLB. We vragen u als ouder te engageren uw kind op tijd naar school te brengen en dit    

     zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Het CLB waarmee wij samenwerken staat    

     in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als u niet  

http://www.duiventilhoorn.nl/content/17814/news/clnt/3494018_1_org.jpg
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     ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

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

     aanpak zoeken. 

 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.30u en eindigt om15.00u (woensdag 

om 12.05u). Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is.  

Kinderen die te laat toekomen, melden zich eerst bij directie (of aan het 

secretariaat bij afwezigheid van de directie). We verwachten dat u ons voor 8.30u 

verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

       Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

 

1.3 Individuele leerlingenbegeleiding. 
 

    Onze school voert een voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer  

    in dat we gericht de evolutie van uw  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 uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunt u dit melden aan de directie. Wij gaan dan  

    samen met u na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.  

    Het betekent dat uw kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking  

    niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen.  

    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 u. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal  

    afhangen van wat uw kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.  

    We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind  

    georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat  

    wij van u als ouder verwachten. 

    Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken  

    opvolgt en naleeft. 

 

1.4 Positief engagement te aanzien van de onderwijstaal 
 

    Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloop-  

    baan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

    Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren    

    van en het leren in het Nederlands. Van u als ouder verwachten we dat u 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 be- 

    heersen). 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 uw engagement daarbij kunnen  

    helpen ondersteunen. 

 

2. INSCHRIJVEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN  
 (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 3) 

 

2.1 WANNEER EN HOE INSCHRIJVEN 
 

•    Toelatingsvoorwaarden 

 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende 

instapdagen: 

- de eerste schooldag na de zomervakantie; 

http://3.bp.blogspot.com/-ACa62A7deUw/TYN2zetwCUI/AAAAAAAABgk/GksSz50Mm7Y/s1600/logo+Ndls+spreken+-+kopie.png
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- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  

- de eerste schooldag van februari;  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  

- de eerste schooldag na de paasvakantie;  

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure 

ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het 

lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan 

reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

•    Schoolverandering: 

   

     Vanaf 1 september 1997 ligt de verantwoordelijkheid inzake van school veranderen in de loop van  

     het schooljaar, volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop    

     van het schooljaar van school verandert. 

     Elke schoolverandering moet schriftelijk worden meegedeeld aan de oorspronkelijke school (dit is  

     de school die de leerling zal verlaten). Hiervoor moeten officiële formulieren worden gevraagd aan   

     de directeur van de nieuwe school. 

 

     •    Voor inschrijvingen geldt de onderstaande regeling: 

 

     Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1   

     januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal   

     bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende   

     voorwaarden voldoen:  

1. toegelaten zijn door de klassenraad.  De beslissing omtrent de toelating wordt aan de 

ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor 1 

september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien 

schooldagen na deze inschrijving. 

               In afwachting van deze  mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende   

               voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De    

               schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de   

               motivatie; 

 

2. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 

erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende 

ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

 

3. 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; 

 

4.  beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in 

een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 

 

    Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs     

    ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven  

    in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en  

    gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest en dit na advies van het   
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    CLB en na toelating door de klassenraad. 

    Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het   

    voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende   

    Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op  

    basis van een taalproef. 

 

 Aanmelden en inschrijven 

 

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

    dezelfde leefeenheid en voor kinderen van personeel.  Daarnaast werkt onze school met een   

    aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met alle basisscholen in Asse. Bij de aanmelding  

    zal u bevraagd worden naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verliest u   

    het recht op inschrijven dat u via de aanmeldingsprocedure verwerft. Alle informatie hierover vindt 

    u in de informatiebrochure en op de website aanmelden.asse.be 

 

    Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen geordend met de criteria: 

1e de schoolkeuze gemaakt door de ouders 

2e afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school  

 

    Indien uw kind gunstig gerangschikt is, kan u met het toekenningsticket uw kind komen  

    inschrijven. 

    Indien uw kind niet gunstig gerangschikt is, dan kan u in de school een weigerings- 

    document ophalen.  

 

 Bij de inschrijving 

 

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons 

ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen 

of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel. 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw 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 uw schriftelijk akkoord vragen. Indien 

u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 

augustus van het lopende schooljaar. 

 

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

overgang naar het eerste leerjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://noordlink.files.wordpress.com/2009/12/inschrijven-scholen.jpg
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 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

     Uw kind kan pas instappen in de lagere school als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden     

     voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving komt u onder punt 3.1.2 om meer te weten over  

     deze 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. 

 

2.2 INSCHRIJVING WEIGEREN 
 

Onze school moet haar maximumcapaciteit bepalen. Deze bedraagt voor de lagere school 250 

leerlingen en voor de kleuterschool 150 kleuters. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke 

bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt 

als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op 

de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor 

de instappers blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het 

schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

 

     Heeft uw kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7)   

     dan zullen wij uw kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht.   

     De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden   

     aan dit kind  op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de  

     beslissing schriftelijk of via e-mail binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd.  

     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 studievoortgang te laten maken op   

     basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn  

     en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 

uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit. 

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

maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de 

school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat 

het verslag werd afgeleverd, 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. 

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 
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3. OUDERLIJK GEZAG 

 

3.1 ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND 
 

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

    echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht  

    bieden. 

 

3.2 NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS 
 

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

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

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

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

 

3.3 AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR DE OUDERS 
 

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

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

 

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: de school biedt de mogelijkheid om via dubbele  

             briefwisseling en/of via mail beide ouders te voorzien van alle informatie. 

- Afspraken in verband met oudercontact: beide ouders worden steeds uitgenodigd op het  

             oudercontact. De school verkiest een oudercontact waar beide ouders aanwezig zijn en zal   

             enkel in uitzonderlijke gevallen gescheiden oudercontacten toelaten. 

 

3.4 CO-SCHOOLSCHAP 
 

    Dit houdt in om het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school te laten lopen, afhankelijk   

    van bij welke ouder het verblijft.  

    Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan uw 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.    

 

4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 

 

4.1 OVERGANG BINNEN HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU 
 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of uw kind kan overgaan naar een  

    volgende leerlingengroep. Wilt de school dat uw kind een jaar overdoet, dan   

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

    beslissing wordt  ten  aanzien  van  u als ouder  schriftelijk gemotiveerd  en  mondeling  toegelicht.     

    De  school geeft  ook  aan  welke  bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar  

    voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind. 

    Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, die in de loop van zijn/haar school-  

    loopbaan van school verandert, terechtkomt. 

    Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.   
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4.2. OVERGANG TUSSEN ONDERSWIJSNIVEAUS 
 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 

beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de 

toelatingsvoorwaarden. 

 

5. AFWEZIGHEDEN 
(ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4) 

 

    Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het   

    kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de   

    leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.       

  

    De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het    

    kalenderjaar waarin het zes wordt. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft,  

    is het dus net als elk ander leerplicht kind onderworpen aan de controle op het regelmatig  

    schoolbezoek. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs over-  

    stappen, leerplichtig. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.  

 

    Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een   

    achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het    

    advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. 

    In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs   

    doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager 

    onderwijs meer kan volgen. 

    De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  

 

    Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor de inschrijving in onze school. Een    

    inschrijving alleen is niet voldoende. Uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk  

    op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

 

    De ouders worden verzocht de school zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen bij afwezigheid van     

    hun kind (zelfs voor 1 dag) en bezorgen het medisch attest of ziektebriefje zo snel mogelijk aan de    

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

    Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

    Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw  

    verplichtingen ter zake zijn. 

 

GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 
 

    Wegens ziekte 

    - Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen (zaterdag en zondag tellen ook mee) is een    

          verklaring van de ouders voldoende. Dit kan maximaal 4 maal per jaar. (vanaf dan is een   

          medisch attest nodig) 

    - Een medisch attest van de dokter, specialist, psychiater, orthodontist, ziekenhuis, erkend  

          labo,… is vereist voor meer dan 3 opeenvolgende dagen. 

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

    - Consultaties bij de dokter, 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. 
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    Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden   

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

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

     U 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- of aanverwant; 

    - de oproeping of dagvaarding door de rechtbank; 

    - het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof ( anglicaanse, islamitische, joodse,  

          katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische  godsdienst); 

     

     Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

     Soms kan uw 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);; 

      - de deelname aan time-out-projecten;  

      - persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

      - trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6  

        lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

      - revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

      - de deelname aan time-out-projecten;  

      - persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Opgelet! 

 Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt 

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

 Het bezoek aan dokter, orthodontist, … moet zoveel mogelijk buiten de schooluren 

gebeuren. Het is niet de bedoeling dat het kind achteraf de lessen in de klas inhaalt, 

dit gebeurt zelfstandig.   

 

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN 
 

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

    kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer  

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

    daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot  

    het eerste leerjaar en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs  (zie ook de  

    engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure onderwijsregelgeving). 

 

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

    problematische  afwezigheden  stelt  de school  samen  met het  CLB  een  

    begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.  
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6. ONDERWIJS AAN HUIS 
(ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 5) 

      

    Als uw kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft  

    uw kind heeft 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 indienen bij de directeur en een  

    medisch attest toevoegen. Heeft uw kind een niet-chronische ziekte, dan voegt u een medisch attest  

    toe waaruit blijkt dat uw kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.    

    Heeft uw kind een chronische ziekte, dan heeft u een medisch attest van een geneesheer-specialist  

    nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat uw 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   

    uw kind noodgedwongen wordt verlengd of als uw kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan  

    huis binnen 3 maanden hervalt, moet uw kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen  

    meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. U hoeft ook niet opnieuw een  

    aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest  

    nodig. 

 

    Heeft uw kind een chronische ziekte, dan heeft uw 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 uw kind op onze  

    school. U hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

    Uw kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als uw 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 uw kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we u 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 u 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. 
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7. EEN – OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN 
 

EENDAAGSE UITSTAPPEN 
 

   Uw 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 uw kind geven. 

   De uitstappen die dit schooljaar worden voorzien, worden tijdig meegedeeld in de nieuwsbrief van de   

   klas.  

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

   school-uitstappen die worden georganiseerd. Als u niet wenst dat uw kind meegaat op één van de  

   extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dient u 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. 

 

 MEERDAAGSE UITSTAPPEN 
 

    Om de 2 schooljaren plannen we een OPENLUCHTSCHOOL voor alle klassen van de lagere school.     

    We willen een blijvende inspanning doen om dit te organiseren omdat we overtuigd zijn van de   

    pedagogische, opvoedkundige en sociale waarden.  

    Dit schooljaar is er geen openluchtschool gepland. 

 

    Voor onze zesdeklassers organiseren we elk jaar een driedaagse in de maand mei als afsluiter van  

    hun basisschool. De kostprijs hiervoor bedraagt maximum 110 euro. 

    Deze driedaagse zal doorgaan van woensdag 6 mei 2020 tot vrijdag 8 mei 2020. 

     

    Voor de volledige duur van het lager onderwijs mag de school 440 euro vragen om de meerdaagse   

    uitstappen te bekostigen.  

    Uiteraard tracht de school om een zo democratisch mogelijke oplossing te vinden waarbij prijs,   

    kwaliteit, veiligheid en pedagogisch verantwoorde factoren bepalend zijn. 

 

    De betalingen worden telkens gespreid over 3 periodes gedurende het schooljaar waarin deze  

    meerdaagse uitstap wordt georganiseerd.  

 

    We gaan er steeds vanuit dat alle leerlingen deelnemen, enkel omwille van medische redenen    

    kunnen wij een afwezigheid toestaan. Financiële argumenten mogen geen obstakel vormen, allerlei   

    instanties (waaronder de school zelf) willen hier helpen om een oplossing te vinden. 

 

    Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de     

    ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.  

    Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn en   

    krijgen een aangepast programma (indien tijdig gemeld door de ouders). 

    Bij afwezigheid of annulering  kunnen kosten aangerekend worden als de school kosten heeft  

    gemaakt en deze niet kan recupereren. 
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
 

    De school organiseert elk jaar enkele bijzondere activiteiten voor ouders en kinderen, zoals  

    schoolfeest, schooletentje, grootoudersfeest, … 

 

    Deze activiteiten zijn allemaal vrijblijvend, behalve het school- en grootoudersfeest. Daarvoor  

    rekenen wij op de aanwezigheid van alle kinderen. Indien dit absoluut niet mogelijk is, vragen wij  

    vooraf een schriftelijke verwittiging van de ouders. 

 

 

8. GETUIGSCHRIFT op het einde van het BASISONDERWIJS  
(ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 7) 

 

     De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het  getuigschrift  

     basisonderwijs.  

     Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in  

     voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  

 

     Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering  

     waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor   

     de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort  

     van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

     Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs  

     behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als  

     gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen  

     getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het  

     getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere  

     schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde  

     schooljaren lager onderwijs staat.wel een getuigschrift bereikte doelen.  

 

     Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

     De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leer-  

     vorderingen.  Ouders  kunnen  inzage  in  en  toelichting  bij  de  evaluatiegegevens krijgen. Indien  

     na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. 

     Of een leerling het getuigschrift 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. 

 

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

     Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, wordt tijdig meegedeeld. De datum van uitreiking is  

     ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als u niet aanwezig bent op de uitreiking,  

     dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

     De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de   

     beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben ge-  

     nomen.  

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

     beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.  

  

Beroepsprocedure 

     Indien u als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift   

http://nl.123rf.com/photo_22401739_afstuderen-hoed-en-diploma-ge-soleerd-op-een-witte-achtergrond.html
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     basisonderwijs, kan u beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.  

     Let op: 

-    wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle weekdagen  

 (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

-    wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn  

 afgevaardigde. 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen  na    

      ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs,   

      een overleg aan bij de directeur.  

      Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact, u moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk     

      aanvragen. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop u 

de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan uw kind.de 

rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn 

twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat uw argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 

- De directeur vindt dat uw argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen. De ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  

     Dit kan via aangetekende brief  aan  

Eerw. Hugo De Bauw 

Voorzitter VZW Inrichtende Macht Ascanusinstituut 

Dendermondsesteenweg 25, 1730 Asse 

 

     of wanneer  de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op 

school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 

welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

 

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

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal 

kunnen behandelen. 

 

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

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven 

(met bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 

behandelen. 

 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  
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5. 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. 

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij   

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een 

gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht 

of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

     De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een  

     stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden    

     zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet  

     verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen  

     voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing   

     ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep  

     gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15     

     september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de  

     ouders ter kennis gebracht. 

  

9. HERSTEL- en SANCTIONERINGSBELEID  
          (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 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 kan-  

      sen 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 ge- 

      vallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

 

Begeleidende maatregelen  

      Wanneer uw kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg  

      met uw kind en eventueel met u een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee  

      uw kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

      Een begeleidende maatregel kan zijn:  

- Een gesprek met zorgcoördinator;    

- Een time-out: uw kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de  

                       leerkracht naar de time-out ruimte (de stilteklas) gaan. Zo kan uw kind even  

                       tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met  

                       uw kind besproken;  

- Een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met u en uw kind een aantal afspraken vast  

                       waarop uw kind zich meer zal focussen. Uw kind krijgt de kans om zelf af- 

                       spraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De  af- 

                       spraken uit het begeleidingsplan worden samen met uw kind opgevolgd.  

 

 Herstel  

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

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

     met elkaar in gesprek te gaan. Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen;  
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- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

- een bemiddelingsgesprek;  

- no blame-methode bij een pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen,  

   in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een  

   onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing  

   voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure,  

   zoals op p. 26-28, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten  

   plaatsvinden. Hij brengt u dan per brief op de hoogte. 

 

     Ordemaatregelen 

    Wanneer uw 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  

    uw kind op school aanwezig. 

    Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een specifieke opdracht; 

- een strafwerk;  

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

     

    Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

     Tuchtmaatregelen 

    Wanneer het gedrag van uw 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. 

 

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

           afgevaardigde. 

 

    Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :  

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien  

                  opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

 

    Preventieve schorsing als bewarende maatregel : 

    In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen om uw 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 meegedeeld aan de ouders  

    van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tucht- 

    procedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet  

    langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf   

    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 weekdagen  

                (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
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    Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende  

    procedure gevolgd: 

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

    geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegen- 

    woordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

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

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

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

     brief.  

3.  Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage   

     in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.   

4.  Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een  

     aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de   

     beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting  

     vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

 

    Samen met het CLB zoeken we 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  uw  kind  tijdens  een  tuchtprocedure  preventief  geschorst  wordt  of  na  de   

    tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is uw 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 uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk  

    gemotiveerd en bekend gemaakt aan de ouders. 

 

    In geval van een definitieve uitsluiting heeft u als ouder één maand de tijd om uw kind in een  

    andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw kind in principe op school  

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

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

    schriftelijk gemotiveerd en bekend gemaakt aan de ouders. 

 

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen  

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

     als volgt: 

1.  Binnen vijf dagen* na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders   

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

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

    Eerw. Hugo De Bauw 

Voorzitter VZW Inrichtende Macht Ascanusinstituut 

Dendermondsesteenweg 25, 1730 Asse  

                * let op : wanneer men spreekt over ‘dagen’, wordt telkens bedoeld alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke   

                                  en reglementaire feestdagen niet meegerekend) 

     Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 
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•   het beroep is gedateerd en ondertekend; 

•   het beroep bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en  

     motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

     Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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. 

 

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

     samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het  

     schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.     

     Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig   

     zal onderzoeken. 

 

3.  De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij    

     kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de  

               uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft   

               ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenig- 

               baarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

     ontvangen. Het is enkelmogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of  

     overmacht. 

               De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 

4.  De  beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een  

     stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur  

     verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter   

     is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming  

     evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie  

     zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd  

     als onontvankelijk afwijzen.      

 

5.  De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn  

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

     bindend voor alle partijen. 

 

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

 

 

10. BIJDRAGEREGELING  
          (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8) 

 

    Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte 

    als niet-verplichte uitgaven. 

    Verplichte  activiteiten  zijn  uitgaven  die  ouders  zeker  zullen  moeten  maken.  Niet-verplichte  

    uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maakt u er gebruik van, dan moet u    

    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 u 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. 

    Om de 2 maanden wordt de schoolfacturatie (excl. Tutti frutti, schoolfoto’s, en activiteiten  

http://slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2013/10/euro.jpg
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    georganiseerd door de kinderraad) opgemaakt en meegegeven aan de kinderen. De ouders  

    ontvangen een gedetailleerde factuur met de gemaakte onkosten en betalen dan via   

    bankoverschrijving of pc-banking voor de vermelde datum. De facturen worden opgemaakt en   

    meegegeven met de kinderen.         

    Stappen bij niet-tijdig betalen: 

- Herinnering  

- De aanmaning tot betaling 

- De vordering van rechtswege via een incassobureau.   

   

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

   Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u steeds contact  

   opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een  

   gepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting  

   van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. 

   Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk  

   blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende  

   ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op  

    het verschuldigde bedrag. 

     

    Wanneer u laattijdig heeft afgezegd voor een schoolactiviteit of als uw 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. 

 

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

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

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

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

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

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

 

     

VERPLICHTE  UITGAVEN 
 

    Hiervoor is het maximum bedrag voor de lagere school € 90 en voor de kleuterschool max. € 45. 

     

    Turnkledij 

     Alle kinderen van de lagere school turnen in hetzelfde schooluniform dat via de schoolrekening  

     aangerekend wordt :  

 - T-shirt   : € 12 

 - broekje  : € 10 

    Zwemgelden 

    Onze zwemlessen gaan door in het gemeentelijk zwembad in Asse. 

    De bijdrage voor de (tweewekelijkse) zwemlessen is met de gemeentelijke diensten als volgt af   

    gesproken: 

- De toegang tot het zwembad is € 15 voor een heel schooljaar, de toegang voor de   

          derde kleuterklas (de spetters) is gratis.  

-             De zwemles is gratis voor de kinderen van het zesde leerjaar.  

- Het gemeentelijk busvervoer, van en naar het zwembad is gratis.   

- Omwille van de uniformiteit  en de veiligheid heeft de school voor een “school-badmuts”   

          gezorgd, deze wordt tegen € 2,50 aangeschaft in de school. 

    Om de 2 weken is er een zwembeurt voorzien voor alle leerlingen, om de 3 weken voor de oudste  
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    kleuters (5-jarigen). 

    Leeruitstappen, toneelvoorstellingen, schoolreis, … 

    De leerkrachten waken erover bij de planning van uitstappen dat de maximum bedragen niet  

    overschreden worden. 

    Meerdaagse extramuros-uitstappen 

    De openluchtschool die om de 2 jaren georganiseerd wordt, bedraagt maximum 110 euro, de  

    driedaagse voor de zesdeklassers kost maximum 110 euro. 

     

 

NIET-VERPLICHTE UITGAVEN 
 

    Dit zijn uitgaven die in de school aangeboden worden maar die de ouders enkel hoeven aan te  

    kopen indien zij dit wensen. Enkele voorbeelden hiervan zijn : tutti frutti, warme maaltijd,  

    schoolfotograaf, tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, vakantieblaadjes, … 

 

 

TER BESCHIKKING GESTELD SCHOOLMATERIAAL 
  

    Het materiaal     

    De school stelt de materialen, nodig om de eindtermen te bereiken (boeken, borden, tafels,  

    stoelen, schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, meetmateriaal, passer, atlas,  rekenmachine,  

    turnmateriaal, werkboekjes, papier….) ter beschikking van de leerling. 

    De bedoeling is dat de financiële toestand en draagkracht van de ouders geen selectienorm mag zijn   

    voor de schoolkeuze. Om in de klas te werken, ter beschikking van de kinderen.  

    In het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de materialen, gemerkt met naam of nummer.   

    Verloren of beschadigd materiaal moet worden vergoed of vervangen.   

 

    Afspraken 

- Boeken en schriften worden tijdens de eerste schoolweek gekaft en van naam voorzien. 

We vragen om geen plakband rechtstreeks op de boeken te kleven. Dit beschadigt de 

boeken. 

- Boeken, schriften en schoolgerei steken in een degelijke schooltas. 

- Materiaal (boekentas, badmuts, zwempak, handdoek, turnzak, kledij brooddoos en 

drinkbus) moeten voorzien zijn van naam. Anders wordt het onmogelijk om naar 

verloren voorwerpen te zoeken. 

- Zwem- en turngerief zitten in een degelijk te sluiten zak. We gebruiken hiervoor geen 

plastic zak.  

- De jongste kleuters brengen reservekledij (trui, broek, onderhemdje, onderbroek en 

kousen) mee. De kleren moeten gemerkt zijn en blijven in de klas. 

- Reservekledij van de school blijft eigendom van de school. Ze worden zo snel mogelijk 

gewassen teruggebracht. Indien de kledij niet teruggegeven wordt zal er per kledingstuk 

een bijdrage van 1 euro gevraagd worden. 

    

    Beschadigen of verliezen van materiaal 

    Voor beschadigingen van gebouwen, meubels en materiaal, opzettelijk of door nalatigheid, wordt  

    aan de leerlingen een schadevergoeding gevraagd. Deze is gelijk aan de herstelling- of vervangings- 

    kosten. 

    Ook voor beschadigde of verloren boeken wordt een vergoeding gevraagd. 

 

    Persoonlijk materiaal 

    Persoonlijk schoolmateriaal wordt het best getekend met naam en klas. De school kan echter niet   

    verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen of verdwijning van dat materiaal. 
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    Waardevolle voorwerpen en geld worden thuisgelaten. 

    Beschadigde brillen, kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed. Dergelijke schade kan gedekt   

    worden door een familiale verzekering. 

 

 

SCHOOLTOESLAG 
 

    Elk schooljaar kan u bij op het secretariaat de nodige documenten bekomen voor de aanvraag tot  

    een schooltoeslag. Om hier recht op te hebben, moet u aan een aantal zaken voldoen die duidelijk  

    worden omschreven in de documenten.  

    Een schooltoeslag kan nooit bekomen worden wanneer het kind, ook de kleuter onvoldoende dagen  

    aanwezig is op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Leerlingen   

    uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. 

 

 

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 
         (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

 

    Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een   

    schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een  

    tegenprestatie verlangt in schoolverband. Schenkingen waar geen tegenprestatie tegenover staat,  

    vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

 

    De school zal geen (commercieel) drukwerk verspreiden, met uitzondering van het drukwerk dat  

    uitgegeven wordt door een lokale of hogere overheid of drukwerk waarvan de school oordeelt dat  

    het een educatieve meerwaarde kan hebben. 

 

    Sponsoring moet 

- in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

- verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 

    Sponsoring mag 

- niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het  

  onderwijs stelt. 

- de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. 

- geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en  

  de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen. 

- geen schade berokkenen aan de geestelijk en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. 

 

    Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het    

    gaat om bijvoorbeeld de ouderraad die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegen- 

    prestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd.    

    Het schoolbestuur moet ook in zulke  gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord  

    is. 

    Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover  

    een klacht indienen bij de  

Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Departement Onderwijs Secretariaat-generaal Kamer 5B1 2  

Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel  

 

12. VRIJWILLIGERS   
     

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

    school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

 

    Verplichte verzekering: 

     De school heeft volgende verzekeringscontracten afgesloten bij verzekeringsdienst van de   

     Guimardstraat (Katholiek onderwijs) : 

- dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele  

           aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers;  

- dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering   

            van het vrijwilligerswerk.  

    Vergoedingen: 

      De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele   

      vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

    Aansprakelijkheid: 

     De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het  

     verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de   

     school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout.    

     Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

    Geheimhoudingsplicht: 

     Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een  

     geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische   

     hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke  

     informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van  

     toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 

 

13. WELZIJNSBELEID 
 

13.1 PREVENTIE 
 

    Verwachtingen naar de ouders  :  we vragen de ouders om de school te contacteren indien zij  

     situaties op school opmerken die onveilig zijn. 

     Wij vragen aan de ouders hun kind af te zetten aan de schoolpoort waar de speelzone begint.   

     Maak het afscheid kort, dat maakt het makkelijker voor uw kind. Blijf ook niet staan op de  

     speelplaats maar maak plaats voor andere ouders.  Dit vooral voor de veiligheid van uw kind.    

     Wanneer alle ouders blijven staan, is er geen overzicht meer. 

 

    Verwachtingen naar de kinderen : we vragen de kinderen om juf of meester aan te spreken indien  

     ze onveilige situaties opmerken. We verwachten ook dat zij zichzelf niet in onveilige situaties  

     brengen door afspraken te negeren. 

 

13.2 VERKEERSVEILIGHEID 
  

    We vragen aan ouders en kinderen zich te houden aan de afspraken die gelden bij het aankomen op  

    school en het verlaten van de school zodat zij zichzelf of anderen niet in gevaar zouden brengen :  

 Kinderen mogen hun ouders niet opwachten buiten de schoolpoort en moeten afgehaald 

worden of met de begeleide rij de school verlaten. 

 Kinderen die met de fiets naar school komen, raden we ten zeerste aan een helm en een 

fluohesje te dragen. 

 In de periode tussen de herfstvakantie en krokusvakantie is IEDEREEN verplicht met 

fluohesje naar school te komen (Donkere Dagen) 

 Ouders parkeren hun wagen op de voorziene parkings en NIET aan de schoolpoort. 
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 Bij alle leeruitstappen die per fiets doorgaan, moeten kinderen een hesje en een helm 

dragen. 

 De school organiseert 2 autoluwe fietsweken tijdens het schooljaar. Deze weken wordt er 

extra aandacht besteed aan milieuvriendelijk en veilig naar school te komen, alsook 

fietsbehendigheid. 

 Elke woensdag is het Samdag. Deze dag komen we zo weinig mogelijk met de auto naar 

school. Elke woensdag start een voetpool vanaf het kruispunt Heuvelstraat-Gentsesteenweg. 

Op deze manier willen we onze schoolbuurt veiliger maken. 

 Elke ochtend en elke avond staat er een gemachtigd opzichter aan het zebrapad voor de 

school. Op deze manier kunnen de kinderen bij aanvang en einde van de lesuren veilig de 

straat oversteken van en naar de parking waar ze worden afgezet of opgehaald. 

 

13.3 ZIEKTE en MEDICATIE 
 

    Wat bij ziekte? 

    Het is wettelijk verplicht om kinderen met een ziekte (besmettelijk of niet) thuis te houden en de   

    school te verwittigen. Een kind dat ’s morgens reeds medicatie tegen koorts, buikloop, misselijkheid  

    (overgeven) heeft ingenomen, blijft thuis. Opvang kan geregeld worden via eigen mutualiteit. 

     

    In geval van luizen worden ook de andere kinderen van de klas verwittigd. Gelieve uw eigen kind  

    grondig te controleren. Op regelmatige basis wordt er door het kriebelteam bij alle leerlingen  

    controle gehouden. 

    Ouders controleren de haren van de kinderen meermaals per week. Luizen hebben is  

    helemaal geen schande. Grijp in dat geval zeer grondig in. Eén wasbeurt met een luizenshampoo is   

    zeker niet voldoende. Raadpleeg uw arts of apotheker. Houd uw kinderen thuis tot de ongewenste  

    bezoekers verdwenen zijn, anders zorgt u mee voor de verdere besmetting. Natuurlijk brengen de   

    ouders dadelijk de leerkracht op de hoogte. De school kan in samenspraak met het CLB beslissen   

    kinderen die niet behandeld worden tegen dit probleem naar huis te sturen en ze pas weer toe te   

    laten mits een geneeskundig attest 

 

    Wanneer uw kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie   

    toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal   

    hen gevraagd worden uw kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om   

    hulp verzoeken. 

    In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan het   

    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. 

 

    Kinderen nemen nooit zelfstandig, zonder medeweten van de leerkracht, medicatie tijdens de  

    schooluren. 

 

13.4 ONGEVALLEN en SCHOOLVERZEKERING 
 

    De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke schade. In geval van stoffelijke schade, opzettelijk of   

    onopzettelijk veroorzaakt, regelen de ouders de zaak onderling. De school kan enkel bemiddelen.  

    Het kind is zelf verantwoordelijk om op zijn schoolgerief, kleding, fiets en al wat er mee naar school  

    wordt gebracht, te letten. 
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    De school kan in geval van beschadiging, diefstal of verlies niet verantwoordelijk worden gesteld. De  

    schoolverzekering geldt voor het hele schoolleven. Binnen- en buitenschoolse activiteiten onder het  

    toezicht en de leiding van het personeel vallen onder de schoolverzekering. De verzekering geldt   

    ook voor ongevallen op weg naar en van de school. Onder “weg naar en van de school” wordt  

    verstaan de normale weg die de leerling dient af te leggen van woonplaats naar school en om- 

    gekeerd. 

    Bij ernstige ongevallen raadplegen we de spoedgevallendienst van O.L.V. Asse. Vanzelfsprekend    

    worden de ouders onmiddellijk  op de hoogte gebracht. Kleinere wondjes worden in de school zelf    

    verzorgd. Verschillende ontsmettingsmiddelen zijn kleurloos. Als een kind thuiskomt zonder de   

    klassieke mercurochroomvlekjes betekent dit niet dat de wondjes niet verzorgd werden.  

    Bij kleine ongevallen met onze leerlingen raadplegen wij bij ook de minste twijfel  

    onmiddellijk een arts. De school neemt geen risico. 

 

    Wat te doen bij een ongeval? 

    Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels opgelopen door persoonlijke 

    ongevallen tijdens om het even welke activiteit, zijn verzekerd.  Bij een ongeval,  

    ook op weg naar of op de terugweg van de school, moet de directie nog dezelfde dag ingelicht  

    worden.  Het aangifteformulier dient door de behandelende geneesheer ingevuld en ondertekend te  

    worden en wordt daarna binnen de twee dagen terug aan de school bezorgd.  Kosten die de  

    mutualiteit niet heeft terugbetaald, worden door de verzekeringsmaatschappij vergoed, binnen het  

    kader van de geldende polisvoorwaarden.  De verzekering dekt slechts ongevallen die een leerling  

    overkomen op de veiligste weg van school naar huis.  

 

 

13.5 ROOKVERBOD 
 

    In de school is een permanent rookverbod van kracht voor IEDEREEN (kinderen, ouders,  

    personeelsleden). Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimten van de school als in de open lucht       

    op de schoolterreinen (dus ook aan de poort en op de speelplaats). 

    Als uw kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en  

    tuchtreglement. Als u vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt  

    getreden, kan u terecht bij de directeur. 

    Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het     

    rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

    Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.    

 

13.6 BRAND- en VEILIGHEIDSPREVENTIE 
 

    De school heeft binnen haar veiligheidsbeleid jaarlijks drie evacuatieoefeningen. In de school is een    

    preventieadviseur aangesteld. 

 

14. LEEFREGELS 
 

14.1 GEDRAGSREGELS en AFSPRAKEN 
 

    Een vriendelijke en beleefde houding maakt het leven op school aangenaam. Het schoolteam ziet  

    erop toe dat kinderen kansen krijgen om fijne sociale contacten op te bouwen. We dragen zorg voor   

    elkaar en voor alle materialen. Leerlingen worden aangesproken met de voornaam, het schoolteam  

    met juf of meester. 

 

Op de speelplaats 

    Speeltijden bieden mooie kansen tot goede sociale contacten. Daarom is het belangrijk dat er regels  
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    zijn om dit in goede banen te leiden. 

 

    Voor schooltijd 

 Voordat de lessen beginnen, verlaat niemand de speelplaats en loopt niemand rond in de 

gangen.    

 Wanneer de kinderen op school aankomen, zetten ze hun boekentas netjes tegen de muur of op 

het rek per klas op de aangeduide plaats.  

 Bij het eerste belsignaal stopt het spel en komen de kinderen onmiddellijk in de rij staan. Dit is 

niet meer het moment om naar het toilet te gaan. 

 Bij het tweede belsignaal zwijgt iedereen en blijft iedereen netjes in zijn rij staan. Daarna gaan 

ze in stilte met de leerkracht naar de klas. 

 Paraplu’s zijn geen speelgoed. Deze blijven in de boekentas. 

    Tijdens de speeltijd 

 Er worden geen ballen meegebracht van thuis (ook niet voor tijdens de opvang). 

 Er wordt geen speelgoed meegebracht van thuis.  

 De kinderen vragen een plas-ketting aan de leerkracht die toezicht heeft en kunnen dan binnen 

naar het toilet. 

 We gaan respectvol om met medeleerlingen en toezichters. Bij problemen spreken we de 

toezichter aan, maar we proberen kleine geschillen vreedzaam op te lossen. We sluiten niemand 

uit en houden ons aan de afgesproken spelregels. Ruzie lossen we nooit op met geweld of harde 

woorden, wij zijn voor geweldloze communicatie. Het schoolteam houdt hier toezicht op en zal 

optreden indien nodig. 

 Wanneer er ruzies opgelost werden op school met de nodige straffen, is het niet de bedoeling 

dat deze naschools verder worden uitgepraat met de ouders onderling. 

 Afval wordt in de passende container gegooid zodat de school netjes blijft. 

 

In de gangen   

 Tijdens de speeltijden zijn er geen kinderen in de gang, behalve de kinderen met een plas-

ketting. 

 In de gangen wordt er niet gepraat, we lopen niet naar de klas, maar stappen in de rij. 

 We houden de gangen netjes door onze jassen en zakken aan de kapstok te hangen. 

 

In de klas  

    Elke klastitularis maakt samen met de leerlingen klasafspraken. Kinderen die zich niet aan deze  

    afspraken houden, zullen hierop aangesproken worden. 

    Wanneer een leerling de goede werking van de klas of school hindert of het lesverloop stoort, kan  

    door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 

 

In de refter   

    De kinderen gaan begeleid naar de refter en zijn stil in de gangen. Ze nemen rustig plaats aan de  

    tafel die hen is toegewezen. Na het kruisteken beginnen ze te eten.  

    Om een rustige sfeer te creëren tijdens het eten, vragen wij dat iedereen fluistert in de refter. Ze  

    eten beleefd en hebben oog voor fijne tafelmanieren. Ze gedragen zich respectvol ten opzichte van   

    iedereen. Ze verlaten hun tafel pas na toelating van de toezichter en verlaten de refter onder   

    begeleiding. 

 

In de turnzaal 

    De leerkrachten bewegingsopvoeding maken hun eigen afspraken voor de turnlessen. We  

    verwachten dat de kinderen zich aan deze regels houden. Indien niet, kan er een sanctie volgen  

    (cfr. klas). 

 

Bij uitstappen 
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    Tijdens onze lessen hebben wij speciale aandacht voor de sociale vaardigheden van onze kinderen.  

    Wij proberen ze waarden mee te geven in de vorm van ‘deugden’ (waarden in ons leven).    

    Vooraf wordt het gewenste gedrag met de kinderen besproken, worden er afspraken gemaakt. 

    Hierbij zijn hoffelijkheid, beleefdheid, respect, samenwerking, voorzichtigheid, rustig gedrag,  

    verantwoordelijkheid en aandacht voor wat er geleerd wordt, de voornaamste deugden. 

    Net zoals op school, beschouwen we het gebruik van een verzorgde en correcte taal als natuurlijk en  

    vanzelfsprekend. Obscene gebaren en vulgaire taal horen hier niet thuis. 

    Kinderen die zich niet aan de afspraken houden, zullen hiervoor ter verantwoording geroepen  

    worden met eventuele sanctie indien het negatieve gedrag niet stopt. 

     

In de kerk, bij vieringen    

    Alle kinderen nemen deel aan de vieringen welke hun geloofsovertuiging ook is. Ze gedragen zich  

    respectvol en correct. 

    Ouders beslissen of hun kinderen deelnemen aan de sacramenten. 

 

14.2 ALGEMENE AFSPRAKEN 
 

Omgangsvormen : houding en gedrag 

    De leerlingen gedragen zich beleefd en hoffelijk zowel tegenover medeleerlingen als  

    tegen directie en personeel. De leerlingen drukken zich uit in een verzorgde taal. Ook buiten de  

    school moeten de mensen ervaren dat ze een leerling zijn van onze school. Een fijne houding en een  

    verzorgde taal horen daar bij. 

    Vechten, ruwe spelen beoefenen, kinderen uitsluiten is tegen de geest van de school. 

 

Verlaten van de school  

 De kinderen verlaten de school enkel en alleen langs het respectievelijke poortje tot 15.15u, 

nadien langs de hoofdingang.  

 De kinderen die worden afgehaald, verlaten eerst de school. 

 Bij het belsignaal van 15u wordt de thuisrij gevormd in de turnzaal, de klastitularis begeleidt de 

kinderen naar het poortje en de kinderen die in de bewaking blijven, verzamelen op de 

speelplaats. 

 Een kind verlaat nooit alleen de school tijdens de lesuren. 

          Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen en wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is  

          voldaan: 

  - wanneer een schriftelijke toestemming van de ouders tenminste één dag op voorhand  

                         werd meegegeven; 

           - wanneer de directie haar goedkeuring heeft verleend; 

 De kinderen die alleen naar school komen en/of alleen naar huis gaan, moeten de kortste weg 

nemen. Er wordt ook van hen verwacht dat ze rechtstreeks naar school komen en naar huis 

gaan. 

 

Te laat komen (zie ook p. 14) 

    Te laat komen stoort het klasgebeuren, ook bij de kleuters, waar het onthaal een belangrijk moment  

    van de dag is. Ouders die toch te laat zijn, storen de klas niet en brengen hun kind(eren) tot bij  

    directie of secretariaat.  

    Wanneer de les begint om 8.30 heeft de klasleerkracht enkel nog tijd voor de kinderen in de klas en  

    niet voor ouders die nog een boodschap hebben. Indien u de leerkracht wil spreken, doet u dit voor   

    8.30u of na 15u. 

 

Tienuurtje – vieruurtje   

    Als tienuurtje vragen wij enkel fruit mee te brengen, op woensdag mag een koekje. Chips,  

    borrelnootjes, koeken, snoep, kauwgum en chocolade zijn niet toegestaan op school. Ze zullen dan  
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    ook weer mee naar huis gegeven worden. Enkel de kinderen die lang in de avondbewaking moeten  

    blijven, mogen als vieruurtje een koekje meebrengen. 

    Kinderen die echt geen fruit lusten, eten als tienuurtje dan al een boterham. 

    Om de kinderen aan te zetten om meer fruit te eten, is iedere donderdag ‘fruitdag’. Onze school  

    Neemt deel aan de actie Tutti Frutti. Een wekelijks stuk fruit (gesneden en klaar gemaakt door  

    “schil-ouders”) wordt tegen minimale vergoeding aan de kinderen aangeboden. Bij het begin van  

    het schooljaar wordt alle info hierover meegegeven.  

 

    De kinderen brengen geen drank in blikjes, glazen flessen, brikjes of drinkzakjes mee. Er wordt  

    enkel gebruik gemaakt van een drinkbus/fles. Op deze manier proberen we onze   

    afvalberg te verminderen.  De drinkbussen worden enkel gevuld met water.  Op school kunnen ze  

    steeds bijgevuld worden met kraantjeswater. 

 

    Om de afvalberg verder  te verminderen wordt er gebruik gemaakt van een brooddoos, geen zakjes  

    of aluminiumfolie en dergelijke. 

     

Verjaardagen  

    Wanneer een kind jarig is zal hij/zij in de belangstelling staan! Er wordt in de klas gezongen,  

    gedanst, getekend,….  Uw kind wordt die dag in de bloemetjes gezet. 

    Spreek vooraf met de juf af wanneer uw kind zal gevierd worden.    

    Enkel taart (geen slagroomtaarten), cake, fruit, droge koekjes zijn welkom! Geen snoep! 

    Een fruitdrankje mag dan wel. In de klas zijn er geen bordjes en servetten, het is dus aan- 

    geraden deze mee te geven naar de klas. 

    Er worden ook geen geschenkjes meegebracht die kinderen mogen meenemen naar huis.   

    Persoonlijke uitnodigingen voor bepaalde leerlingen of kleuters worden via de klastitularis discreet   

    In het heen-en weer-mapje of agenda gestoken worden. 

 

Zindelijkheid   

    Wij verwachten dat je kleuter zindelijk is wanneer hij/zij naar school komt. Dit is niet altijd   

    vanzelfsprekend. Daarom geven we uw kind zeker de tijd om te wennen, maar indien uw kind na 2  

    weken nog steeds niet zindelijk is, starten we een stappenplan gedurende 12 weken op. Wij, de  

    school, helpen de ouders hierbij. Lukt het dan nog niet, vragen we de ouders verdere stappen te  

    ondernemen. 

    De juffen hebben de taak om les te geven, de verzorging hoort daar ook bij maar dit mag maar een  

    klein onderdeel van de opdracht omvatten.    

 

Contacten ouders – school    

    Op regelmatige basis worden oudercontacten georganiseerd. Ouders worden hiervan tijdig op de   

    hoogte gebracht. 

    Daarnaast kan er altijd een onderhoud met de leerkracht gebeuren. Dit gebeurt uiteraard nooit  

    tijdens of net voor de lessen beginnen. De leerkracht heeft immers een opdracht in zijn/haar klas. 

     

    Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande  

    toestemming van de directie. Enkel en wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn,  

    kan aan ouders toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met de leerkracht.     

    Wanneer de directie het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander  

    moment te laten plaatsvinden. De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen ouders  

    en leerkracht. 

 

Toegang tot de klaslokalen 

    De leerlingen mogen de klaslokalen niet betreden voor of na de lesuren. 

    Dit geldt ook gedurende de speeltijden. Na 15.15u wordt er niemand meer in de klas gelaten  

http://reklo.nl/9-jarig-jubileum/
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    om vergeten zaken te komen ophalen. 

 

Middagverblijf – middagpauze 

    Leerlingen en kleuters brengen hun boterhammen mee in een brooddoos. 

    Zij die warme maaltijd eten, brengen enkel hun drinkbus/fles mee. 

    Er wordt enkel nog water gedronken op school. De kinderen brengen hun drinkbus met water mee  

    naar de refter. 

    Op de speelplaats staat een drankfonteintje ter beschikking voor de leerlingen en kleuters. 

 

Middag : warme maaltijden / soep drinken 

    Vanaf 1 september 2017  bieden we onze kinderen de kans om warme maaltijd te eten tijdens de    

    middag, alsook soep te drinken bij de boterhammen. 

    Hiervoor werd Hanssens catering gekozen als maaltijdleverancier. 

    Per warme maaltijd (soep – hoofdschotel – dessert) betaalt u 6 euro, voor de kleuters 4 euro. 

    Voor soep bij de boterhammen betaalt u 1 euro per dag. 

 

Netheid op school 

    Er mag niets op de grond gegooid worden. Papiertjes en fruitafval moeten in de juiste vuilnisbakken  

    gedeponeerd worden.  

    De kinderen brengen enkel een flesje of drinkbus  mee met water voor tijdens de speeltijden. 

    De toiletten dienen rein gehouden te worden, uit respect voor elkaar en voor de poetshulp. 

 

14.3 KLEDING      
 

    We komen elke dag verzorgd naar school. Wij vragen een goede hygiëne, verzorgde kledij en een    

    deftige haartooi. Het dragen van kostbare juwelen is af te raden. Het dragen van piercings is  

    verboden, enkel oorringen zijn toegestaan tijdens de aanwezigheid in de school. Hoofddeksels zijn  

    niet toegestaan in de klas. Het dragen van een hoofddoek is niet toegestaan. 

 

    Wij vragen ouders hun kinderen te kleden passend aan de weersomstandigheden. 

 

 

14.4 PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 
 

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

 

Waardevolle persoonlijke bezittingen :  

    De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Om verlies te   

    voorkomen vragen we om kledingstukken en persoonlijke spullen te naamtekenen. 

    Geld en waardevolle voorwerpen of juwelen horen niet thuis op school. 

 

Multimedia-apparatuur : 

    Het gebruik van een gsm-toestel of ander multimedia-apparatuur is uitdrukkelijk verboden op onze  

    school. Deze zullen door de directie in bewaring genomen worden en aan de ouders terugbezorgd. 

 

    Wie toch omwille van veiligheidsredenen (weg naar school en terug) een GSM meebrengt, moet  

    deze zorgvuldig wegbergen in de boekentas en deze niet gebruiken zonder de toestemming van een    

    leerkracht. De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de toestellen. 

 

    Materiaal dat meegebracht wordt in het kader van een taak of lesopdracht, mag op het secretariaat  

    of in de klas in bewaring gegeven worden. 
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    Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden (zakmes, lucifers, aanstekers,…) zijn  

    ten strengste verboden en zullen onmiddellijk in bewaring genomen worden door de directie. Zij   

    worden enkel aan de ouders terugbezorgd. 

 

Boekentassen  

    In de kleuterschool is het om praktische redenen verboden een trolley als     

    te gebruiken. In de lagere school, mag dit wel. 

 

Verlies of schade aan eigen voorwerpen (fiets, speelgoed,…) of kledij valt niet ten laste van de school 

en wordt door de verzekering niet gedekt 

 

14.5 MILIEU OP SCHOOL 
 

Schoolacties 

    Op de speelplaatsen van onze school en in elke klas staan de verschillende afvalcontainers nl: een    

    mandje voor papier en karton, een groene container voor groenafval (dit niet in de klas om  

    hygiënische redenen), een blauwe container voor PMD en een gele voor restafval. 

 

    Ook onze omgeving wordt verzorgd: wij hebben respect voor het groen en alle gebouwen. Wij laten   

    niets rondslingeren. Immers, als iedereen zijn afval in de vuilnisbak  gooit, blijft de school netjes. 

 

    De klas die van dienst is, zal onder begeleiding van de leerkracht, het zwerfvuil dat aangewaaid   

    komt, opruimen. Zowel op de speelplaats als op de stoep en in het baantje. We nemen deel aan de  

    actie ‘Mooimakers’ en proberen zo de buurt rond de school en de school zelf zwerfvuil-vrij te  

    houden. 

 

    Als MOS-school neemt de school initiatieven om het milieu-bewustzijn van de kinderen te verhogen,   

    vb. onze afvalkippen, de tuintjes per klas, … 

 

Verwachtingen naar de ouders/kinderen 

    De kinderen maken gebruik van een brooddoos en fruitdoosjes om tussendoortjes in te  

    bewaren. Deze worden genaamtekend zodat ze makkelijk aan de eigenaar kunnen teruggegeven  

    worden. Aluminiumfolie of plastic folie wordt ten zeerste afgeraden. 

    De kinderen brengen enkel nog een flesje of drinkbus met water, deze kunnen steeds bijgevuld   

    worden. 

 

14.6 EERBIED VOOR MATERIAAL 
 

    De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school  

    als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het  

    schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig  

    verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal  

    aanrekenen aan de ouders. 

 

14.7 PESTEN OP SCHOOL 
   

    Pesten op school wordt niet getolereerd! 

    Ons volledig anti-pestbeleid vindt u op de website van de school onder ‘zorgbeleid’. 

 

14.8 BEWEGINGSOPVOEDING 
 

    De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken deel uit van ons lessenrooster. Alle kinderen       
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    moeten er aan deelnemen. 

 

    Lichamelijke Opvoeding 

    Organisatie  :  elke klas heeft 2 lesuren per week. Via de nieuwsbrieven in de kleuterschool  

                         en in de agenda van de lagere school, wordt meegedeeld wanneer wie les   

     lichamelijke opvoeding heeft.     

     Kledij          : kleuters       : de kleuters dragen dan losse, gemakkelijke kledij. 

                         lagere school: turnpantoffels of sportschoenen met witte zolen + uniform 

     De sportuitrusting blijft op school en wordt voor elke vakantie meegegeven naar huis. 

 

     Zwemmen 

     Organisatie  : kleuters (de 5-jarigen) en de lagere school : om de 2 weken op maandag 

     Kledij          : badmuts, badpak of zwembroek (geen zwemshort of bikini!) 

  

    Elke leerling (lagere school) wordt geacht deel te nemen aan de zwemlessen. Uw kind krijgt enkel  

    vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 

14.9 HUISWERK en AGENDA  
 

Visie op huiswerk  

    De leerkracht geeft huiswerk om de leerstof/techniek verder in te oefenen. Via het leren van ‘lessen’  

    kan de ‘geziene’ leerstof worden herhaald en verdiept. Het gaat dus in principe om ”gekende”  

    leerstof. Dit ondersteunt  het zelfstandig werken van het kind en biedt ouders de kans om de  

    prestaties en de vorderingen van het kind van dichtbij te volgen. 

 

    De opgegeven taken/lessen worden in de schoolagenda geschreven. Een huistaak omvat niet meer  

    of minder dan wat er opgegeven werd. Indien er problemen zijn, kan u dit ook melden in de  

    schoolagenda (of via een oudercontact). 

 

    Richttijden vanuit de school voor de taken/lessen/opdrachten 

1e en 2e leerjaar: ongeveer  20 min. per avond  

  3e en 4e leerjaar: ongeveer  30 min. per avond  

  5e en 6e leerjaar: ongeveer  één uur per avond  

    Indien uw kind veel langer dan deze richttijden werkt, dan hebben we graag dat u vermeldt hoelang   

    er gewerkt is of waarom er eventueel een stop is ingebouwd. Dit dient via de agenda (of een     

    oudercontact) gemeld te worden aan de leerkracht.  

 

Agenda van uw kind 

    De schoolagenda of nieuwsbrief is een communicatiemiddel tussen de school en het gezin. De  

    schoolagenda ontwikkelt zich tot een studie- en werkinstrument dat onze leerlingen moet helpen bij  

    het organiseren en plannen van hun studiewerk. Daarom vragen wij ouders dagelijks de agenda na  

    te kijken en te handtekenen. Dit getuigt van een gezonde belangstelling voor de prestaties van het  

    kind. In het eerste leerjaar heeft men een info-mapje i.p.v. een klasagenda.  

 

    Huiswerk wordt gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Lessen kan elke dag meegegeven  

    worden. In het vijfde leerjaar krijgen de kinderen ook soms werk op vrijdag. In het zesde leerjaar  

    kunnen ze zelf hun huistaken en lessen plannen verspreid over heel de week 

 

Heen- en weermapje 

    We verzoeken de ouders van de kleuters dagelijks het boekentasje van de kleuters na te kijken op  

    informatie van de juf die in een heen- en weermapje of op een briefje dat meegegeven wordt. 
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14.10 RAPPORTEREN OVER UW KIND 
 

    Rapporteren over de evolutie van een kind gebeurt doorheen de ganse basisschool. 

    In de kleuterschool gebeurt dit mondeling bij formele en informele oudercontacten. De kleuter- 

    leidster baseert zich steeds op observaties tijdens spel/leermomenten. 

 

    In de lagere school gaan heel wat observaties en toetsen door. Dagelijks of wekelijks wordt getoetst    

    in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben. Bij grotere toetsen worden de vorderingen  

    gemeten van grotere leerstofgehelen. 

 

    De resultaten verschijnen samen met de dagelijkse toetsen op het rapport dat vijf keer per jaar    

    wordt opgemaakt en meegegeven. Deze data worden in het begin van het schooljaar mee- 

    gedeeld. De rapporten bevatten naast puntenvelden ook tekstvelden met beoordelingen over  

    leerhoudingen (tempo, werkhouding, aandacht, interesse) en leefhoudingen(samenwerking,       

    afwerking, sociaal gedrag t.o.v. leerkracht en klasgenoten). 

    Het rapport wordt ondertekend terug meegebracht naar school. 

 

    We willen dus als school niet enkel leerstof overbrengen, maar ook levenshouding en opvoeding.  

    Telkens beogen wij een informatief sterk geheel samen te stellen zodat u als ouder een goed beeld    

    krijgt van uw kind op school.  

 

15.    LEERLINGENEVALUATIE 
  

    Op het einde van elk schooljaar worden alle leerlingen geëvalueerd, alsook de kleuters die de  

    overgang naar het eerste leerjaar maken. Dit gebeurt bij een klassenraad. 

    De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 

- de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- de gegevens uit het LVS(leerlingvolgsysteem); 

- gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; 

- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal  

          lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

    Indien u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad meldt u dit binnen de zeven   

    kalenderdagen schriftelijk aan de directeur, die de klassenraad binnen de drie werkdagen opnieuw  

    bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. U wordt schriftelijk verwittigd over  

    haar besluit. Als  de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de   

    voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. De  

    ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. 

 

16. LEERLINGENBEGELEIDING 
 

    Als school hebben wij de opdracht om voor ELKE leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te  

    voorzien. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen,   

    verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijs-  

    kansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én   

    maatschappelijke context.  

    Hiervoor wordt elk schooljaar het zorgbeleid bijgewerkt. Dit kan steeds geraadpleegd worden op de  

    website van de school. De school wordt hierbij ondersteund door het ondersteuningsnetwerk WBB  

    en het CLB, het Centrum  voor  LeerlingenBegeleiding ‘Noordwest-Brabant’  (zie deel 1). 

    Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijs- 
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    loopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. 

 

17. REVALIDATIE/LOGOPEDIE tijdens de lestijden 
             (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4.6)  

 

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

    van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

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

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per 

week, verplaatsingen inbegrepen) 

 

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

    tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

 

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

    school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

plaatsvinden; 

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

blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in 

het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

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

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

    een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

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

plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet 

motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene 

zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten 

niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 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. 
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18. PRIVACY 
             (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 10)  

 

18.1 WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER U BIJ? 
 

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

de schoolloopbaan van uw kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gege-

vens van uw kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige as-

pecten van de leerlingbegeleiding hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van uw kind verwerken we hierbij met het softwareprogramma Informat. 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 uw kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

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

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

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

zondheidstoestand van uw kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met uw schriftelijke toestemming. 

U kan uw toestemming altijd intrekken. 

Als u vragen hebt over de privacy rechten van uw kind, kan u contact opnemen met 

directie@deleerheide.be 

 

18.2 OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING 
 

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

volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloop-

baan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan be-

trekking heeft. Als ouder kan u deze gegevens – op uw verzoek - inzien. U kan u tegen de overdracht 

van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. U brengt de 

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

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw 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. 

 

18.3 PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (foto’s, filmpjes …) 
 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, onze facebook-

pagina 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 uw kind vragen we u om toestemming voor het maken en 

publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Uw toestemming die we via een toestemmingsformulier 

vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van uw kind gelden. Enkel indien we de beeld – 

of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan u hebben gevraagd, vragen we 

opnieuw uw toestemming. Ook al heeft u toestemming gegeven, u kan altijd uw toestemming nog 

intrekken. U kan hiervoor contact opnemen met de directie . 

 

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

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
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herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle be-

trokkenen. 

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

de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

18.4 RECHT OP INZAGE,TOELICHTING  en KOPIE 
 

U kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U kan inzage krijgen in en 

uitleg bij die gegevens. Ook kan u een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact 

op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 

anderen, zoals medeleerlingen.  

 

18.5 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,    

    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. 

 (zie deel 1) 

 

Ouderraad 

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

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

    informatierecht   en   adviesbevoegdheid   ten   aanzien   van   het schoolbestuur. 

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

    toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 (zie deel 1) 

 

20. KLACHTENREGELING 
 

     Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen,    

     handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken  

     van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met het  

     schoolbestuur. 

 

     Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we  

     in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling  

     tot een oplossing te komen. 

     Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen  

     zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door  

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

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

     hun schoolbestuur, formeel te behandelen.  
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     Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is: 

 

       Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

       t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

       Guimardstraat 1 

       1040 Brussel 

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

      via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie   

      http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   

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

     ze aan de volgende voorwaarden voldoet :  

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 

plaatsgevonden, we rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft; 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

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

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten 

minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan; 

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- 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 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. 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.  

 

 

21. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 
             

    De   school   stelt   de   ouders   bij   inschrijving   in   kennis   van   de  ‘infobrochure   

    onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met    

    betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

 

    Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school  

    De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de  

    ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via brief en/of  

    mail.  

    Op hun verzoek ontvangen de  ouders  een papieren versie van het  document. 

 

 

 

 

 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


                                         DE LEERHEIDE     infobrochure – schoolreglement 2019 - 2020  47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op school respecteer ik de leefregels: 

 
Algemeen: 

Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet. 

Ik probeer vriendelijk te zijn tegen de andere kinderen. 

Ik toon respect voor de anderen. 

Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet. 

Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet. 

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

Op school gebruik ik voorname taal, ik spreek algemeen Nederlands. 

Ik draag zorg voor het materiaal van mezelf, anderen en de school.  

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten. 

Eerlijk- en behulpzaamheid, worden erg gewaardeerd bij ons op school. 

 

Veiligheid: 

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben. 

Van huis naar school en terug neem ik de kortste en veiligste weg. 

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels. 

Ik verlaat de school nooit zonder toelating. 

Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 

Bij een ongeval/probleem verwittig ik meteen een volwassene in de school. 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas. 

Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 

Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of in de gangen. 

Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.  

Ik draag mee zorg voor het groen in de tuin. 

Bij het belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij. 

Tijdens het middagmaal: 

Mijn eten breng ik mee in een  brooddoos met mijn naam er op. 

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee. 

Aan tafel blijf ik rustig, stil en verzorg ik mijn houding. 

 

Op school volg ik ook leerregels: 

In de klas doe ik mijn best. Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg. 

Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk 

Ik heb altijd het nodige schoolgerei mee. Ook voor het zwemmen en de turnles. 

 

 

De school heeft een onderwijsopdracht én ook een opvoedingstaak. Dit alles kan de school pas   

goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders.  

Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie “ouders- school”. In voorkomend geval kan  

de school vragen aan de ouders om voor hun kind een andere school te zoeken. 
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                                             Schooljaar 2019-2020 

 

 

 

Het schoolreglement gaat  van kracht op 1 september 2019. 

Dit reglement wordt ‘voor kennisneming en voor akkoord’ voorgelegd aan de personen die het 

ouderlijk gezag over het kind uitoefenen. 

 

Binnen de eerste schoolweek wordt een strookje aan de school bezorgd. 

Hierdoor bevestigt men de ontvangst van het schoolreglement en het pedagogisch project, alsook dat 

het gelezen en aanvaard werd en met de betrokken kinderen werd besproken. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                    Akkoordverklaring pedagogisch project en schoolreglement – schooljaar 2019-2020 

 

 

 

De ouder(s) / voogd  van ……………………………………………………………………………………..  klas …………… 

verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren  

dat zij instemmen met het pedagogisch project, de engagementsverklaring en het  schoolreglement  

van de vrije basisschool DE LEERHEIDE , Kapellestraat 9, 1730 Asse. 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

 

Te ………………………………………………   op …………………………………………… 

 

      Naam en handtekening ouder(s) / voogd 

 

      ………………………………………………………….. 

 

      …………………………………………………………. 
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