
                    

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 1 september 2020 

 

 

 

 

Dit schoolreglement wil een rijke informatiebron van de school zijn. Lees het rustig door en bewaar 

deze brochure goed.  Ze kan op verschillende momenten tijdens de basisschooltijd de nodige 

informatie bieden. 
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1. Welkom in onze school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De directeur en de leerkrachten 

Beste ouders, 

Wij zijn blij en dankbaar om het vertrouwen dat je in onze school stelt. Met het leerkrachtenteam 

zetten wij ons in voor de opvoeding en het onderwijs van je kind(eren). 

Je mag van ons een christelijk geïnspireerde en eigentijdse opvoeding verwachten. 

Tevens verwachten wij van jou een positieve samenwerking. 

Bij eventuele vragen en/of problemen zijn we altijd bereid om samen naar een oplossing te 

zoeken. 

Wij vertrouwen er op dat je je kind(eren) aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na 

te streven en de gemaakte afspraken na te leven. 

Voor suggesties staan we steeds open. 

Laten we samen werken aan de opvoeding van je kind(eren). 

 

Beste kleuter, 

De kleuterleidsters zijn toffe en bezorgde juffen. Elke dag zorgen zij voor gezellige en 

boeiende momenten. 

Welkom elke dag zodat jij je altijd goed voelen mag. 

Beste leerling, 

Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in onze school zet. 

De leerkracht is echt met je begaan. Tracht er samen met je klasgenoten een tof en gezellig 

jaar van te maken.  

Probeer van elkaar de goede eigenschappen te zien. Positieve woorden en daden  zoals een 

helpende hand, een vriendelijke lach en een bemoedigend woordje zijn nog steeds kosteloos. 

Samen met alle leerkrachten wensen wij ieder kind veel enthousiasme en een fijn gevoel 

zodat het een tof schooljaar wordt. 
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2. Pedagogisch project 

 

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

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten 

we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen 

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

Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in 

het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en 

leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen 

voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 

vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

 

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

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

 

 

Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren. 
 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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We zijn een Katholieke dialoogschool. 

 

‘Een zonnetje zijn’ gaat hand in hand met de persoon van Jezus Christus. Waar Hij 

kwam, bracht Hij steeds licht en warmte. 

Zo willen wij elk kind optimale kansen geven om, naar Zijn voorbeeld, uit te groeien 

tot een persoon die vol zelfvertrouwen en in verbondenheid met de anderen en met de 

wereld, hoopvol uitziet naar een mooie toekomst.  

In onze school laten we ons leiden door de 12 fundamentele waarden van het katholiek 

basisonderwijs. Hier hebben we elke dag aandacht voor: niet alleen in onze 

godsdienstlessen en pastorale vieringen, maar ook in andere onderwijsactiviteiten en 

de manier waarop wij met de kinderen omgaan, getuigen wij van deze fundamentele 

waarden. 

We zijn een Katholieke dialoogschool ‘waar levensbeschouwelijke reflectie en dialoog 

op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar’ (L. Boeve). 

Wij staan dan ook open voor kinderen en ouders uit andere culturen, alsook voor 

‘anders-gelovigen’, en doen dit vanuit een positie van onderling respect en wederzijdse 

waardering. 

Kleuterschool en lagere school 
Christelijke opvoedingssfeer 

Zorg voor elk kind 

ICT-ambassadeur: Tablets, laptops, 

digitale borden, touchscreentafels 

Kinder- en ouderparticipatie 

 Voor- en naschoolse opvang 

Warme maaltijden 

Bos- en zeeklassen  

 

nze school staat het kind steeds centraal. . 

Los van elkaar, maar toch ook met elkaar 

verbonden, willen we als school er werk van 

maken om al onze kinderen op een passende 

manier te begeleiden. 

Dit zijn onze 5 bouwstenen : 

 

 

 

We willen elk kind de kans geven een 

‘zonnetje’ te zijn op onze school. 

Christelijk  

geïnspireerde ‘Een zonnetje zijn’ 

gaat hand in hand met 

de persoon van 

Jezus Christus. 

school   Waar Hij kwam 

bracht Hij steeds licht en warmte. 

 Zo willen wij elk kind 

optimale kansen 

geven om naar Zijn 

voorbeeld, uit te 

groeien tot een 

persoon die vol 

zelfvertrouwen en in 

verbondenheid met de 

anderen en met de 

wereld, hoopvol 

uitziet  naar een 

leefbare toekomst. 

Vanuit onze 

christelijke identiteit 

hebben we hier elke 

Eigen schoolbibliotheek 

We geven elk kind de kans een ‘zonnetje’ te zijn in onze school 

In onze school staan kinderen centraal.  

Aan de hand van 5 fundamentele uitgangspunten nemen we alle kinderen 

mee op weg doorheen hun ontwikkeling. 

Los van elkaar, maar toch ook met elkaar verbonden, maken we er als 

school werk van om allen op een passende manier te begeleiden. 
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We zijn een kwaliteitsvolle school. 

 

In onze school stimuleren we bij de kinderen niet alleen de verstandelijke ontwikkeling, 

maar werken we ook aan het gevoel, de wil, de lichamelijke en de zintuigelijke 

ontwikkeling. Op die manier zorgen we voor een harmonische ontwikkeling. 

 

▪ Hoofd: we benaderen elk kind op de best passende manier om het te blijven 
boeien en te ontwikkelen op het intellectuele vlak. 

▪ Hart: in alle activiteiten geven we aandacht aan het bevorderen van goede 
sociale vaardigheden. Het welbevinden van de kinderen gaat ons nauw aan het 
hart. 

▪ Handen: we willen onze kinderen ook vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren 
ervaren. 
▪  

Onze school vindt het heel belangrijk elk kind positief te benaderen en te beklemtonen 

wat het wel al kan, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde groeit om 

later op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

 

We willen wat kinderen leren, deel gaat uitmaken van hun persoon.  Het is niet 

voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal 

vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt.  Waar het uiteindelijk op 

aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze deze dingen kunnen 

plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.  

‘Zin in leren, zin in leven’ is ook de naam van het leerplan van het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen dat we de komende jaren in onze school volgen. 

 

 
We zijn een hartelijke school. 

 
Daarom zoeken we naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te 

ondersteunen en te begeleiden. We zullen hen nabij zijn, warmte en aandacht bieden. 

Daarom kiezen we voor een relatiestijl gebaseerd op hartelijkheid. We geloven in de 

kracht van de hartelijkheid: kinderen voelen dat we van ‘harte’ les geven en dat we 

een ‘hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt.  

 

Wij bieden de kinderen een hartelijke omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen, 

waar ze met hun verhaal en met hun inbreng steeds terecht kunnen. Zo maken we van 

onze school een huis waar de kinderen zich thuis voelen. 

Ons aanbod is gericht op een harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en 

handen 

Onze school wil elke dag een huis zijn waar kinderen zich thuis voelen 
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We zijn een zorgzame school. 

 
Ieder kind is beeld van God. Daarom omringen wij alle kinderen met een brede zorg. 

We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden.  

Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. 

We hebben aandacht voor de zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek 

en heeft eigen noden; het mag daarvoor aanspraak maken op een brede zorg. Iedereen 

telt mee!  

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling sneller of trager verloopt. 

Voor deze bijzondere zorgvragen werken we samen met ouders, CLB, scholen voor 

buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde zorgverleners.  

 

 

We zijn een brede school. 
 

‘School maken’ is geen zaak van de leerkracht alleen. Een school werkt dankzij een 

team van leerkrachten en medewerkers, ondersteund door een schoolbestuur en de 

directie. Maar daar blijft het niet bij. Veel meer mensen nemen vanuit hun ervaring een 

rol op in onze school en dragen bij in de opvoeding en het onderwijs van onze school. 

Op die manier wordt onze school ‘gedragen’ door de plaatselijke gemeenschap en dit 

in het teken van een optimale ontplooiing van elk kind, zowel binnen als buiten de 

schooluren. 

 

• De kinderen (via het leerlingenparlement), want zij staan centraal; 

• De ouders, de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van de kinderen 

(via ouderraad, oudercontacten en als vrijwillige medewerkers); 

• De schoolraad (met vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de 

lokale gemeenschap); 

• Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijke is van de school; 

• Het centrum voor leerlingenbegeleiding (clb), dat helpt bij vragen over leren 

en studeren, studiekeuze, psychisch en sociaal functioneren,… 

• Externe organisaties (via nascholing en begeleiding); 

• De parochie en de lokale gemeenschap (de school neemt een centrale plaats 

in het parochiaal leven); 

• Het schoolbestuur laat de schoolinfrastructuur gratis gebruiken voor lokale 

sociale en culturele doelen, zoals o.m. ontwikkelingstherapie voor mensen met 

een handicap, de academie voor beeldende kunst, … 

 

 

 

We stellen elk kind centraal, met zijn eigen mogelijkheden, interesses en talenten 

We erkennen iedereen als partner in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. 
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3. Structuur van onze school 

❑ Basisschool Heikant, Bosstraat 179, 9240 Zele 

 

o Instellingsnummer 021907 211 2 42028 1 

o Telefoon : 052/ 45 09 66 

o e-mail : directie.heikant@kaozele.be 

o Website : www.basisschool-heikant.be 

 

❑ Vestigingsplaatsen 

o Bosstraat 179,  9240 Zele: kleuters en lager (gemengd) 

o Bosstraat 169,  9240 Zele: lager (gemengd) 

 

4. Organisatie van de school 

4.1 Schoolbestuur 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is 

verantwoordelijk voor het beleid  en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 

voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Benaming : VZW Katholieke School Zele-Heikant 

Leden van de Raad van Beheer: zie website. 

 

De 12 fundamentele waarden van het katholiek basisonderwijs 

▪ Respect voor de eigenheid van ieder mens (en kind) 

▪ Verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen 

▪ Menswaardigheid 

▪ Solidariteit en verbondenheid met anderen 

▪ Vreugde om het leven en de schepping 

▪ Genieten en dankbaarheid voor wat ons gegeven is 

▪ Verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren 

▪ Openheid, respect en zorg voor mens en natuur 

▪ Vertrouwen in het leven 

▪ Vergeving schenken en ontvangen als herstel van verbondenheid 

▪ Hoop op de toekomst 

▪ Zorgzame nabijheid en troost 

 

 

mailto:directie.heikant@kaozele.be
http://www.basisschool-heikant.be/
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4.2 Scholengemeenschap 

Benaming: Scholengemeenschap Vrij onderwijs Zele gevestigd te Zele, Heilig Hartplein 12 te 

9240 Zele 

Samenstelling:  

o Vrije Basisschool (Heikant), Bosstraat 179 

o Vrije Basisschool (Pius-X), Rotstraat 4 

o Vrije Kleuterschool (De kleuterkouter), Julie Billiartplein 2 

o Vrije Lagere School BuO (De Zonnewijzer), Kouterstraat 108 

o Vrije Basisschool (De Kouter), Koevliet 1a 

o Vrije Basisschool (De Vlinderboom), Avermaat 135a  

4.3  Directeur 

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. 

4.4 Klassenraad 

 Deze bestaat uit :  

o Directie + leraar van de betrokken klasgroep 

o Leden van het zorgteam 

Zij oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. De raad 

houdt hierbij rekening met de verschillende belangen.  

Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve recht van de school 

als gemeenschap. Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die 

eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. Die twee rechten zullen goed afgewogen 

worden tegenover elkaar. Het recht van de individuele ouders primeert dus niet.  

Toch opteren wij voor een degelijke communicatie met de ouders, in overleg met het CLB. 

4.5 Personeel 

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht 

hebben ze ook nog andere taken : bewaking tijdens de speeltijden, begeleiding van de 

rangen, … 

Het administratief personeel staat de directeur bij in het administratief beheer van de school. 

Ook de personeelsleden die zorgen voor het onderhoud van de gebouwen, dragen bij tot het 

goed functioneren van onze school. 

Samenstelling : zie website school. 
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4.6 Ouderraad 

De ouderraad, bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die de school op allerlei 

domeinen positief wil steunen. 

Samenstelling : zie website school. 

4.7 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.  

Samenstelling : zie website school. 

4.8 Leerlingbegeleiding – CLB 

Onze school werkt samen met  het Vrij CLB Waas en Dender www.vclbwaasdender.be  

Op deze website vind je de contactgegevens van onze onthaalteams. Indien een 

begeleidingstraject wordt opgezet, dan kunnen ook andere CLB-medewerkers je helpen.  

Wat doet het CLB?  

 

Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplichtend, een 

ander deel is op vraag van jullie. 

Wij werken ook samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met 

beroepsgeheim.  

Het verplicht aanbod : 

Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen.  

Deze systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, 

vierde leerjaar en zesde leerjaar. 

Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de 

leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen 

met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste 

kleuter wordt de aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk nagestreefd. 

 

Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht 

(spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld 

bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling 

terug op school te krijgen. 

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van 

besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw 

zoon of dochter te melden aan school: kroep (difterie), kinkhoest, roodvonk (scarlatina), 

http://www.vclbwaasdender.be/
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geelzucht (hepatitis), hersenvliesontsteking (meningitis), kinderverlamming (polio),  

tuberculose, schurft, bof, mazelen, rode hond (rubella), windpokken, luizen, 

impetigo(krentenbaard),  schimmelinfecties van de huid, ernstige gevallen van 

buikgriep, buiktyfus en  HIV-infectie. 

 

Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de 

leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door 

de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd. 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een 

onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan 

kan het onderzoek door een andere arts worden uitgevoerd. 

 

Op vraag van ouders en leerlingen:  

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij 

volgende problemen: 

• Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige 

leerproblemen,… 

• Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…   

• Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,… 

• Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk 

gedrag, vragen over zelfbeeld,…  

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie 

na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, 

het afnemen van een vragenlijst, enz.  

 

Hoe werkt het CLB?  

 

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school 

kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of 

ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de 

verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.  

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de 

privacywetgeving.  CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen 

dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders. 

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de 

directie, de leerlingbegeleider of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde 

leerling sluiten ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan. 

Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. 

leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de 

leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie 

wel of niet mag uitgewisseld worden.  School en CLB  houden bij het doorgeven en het gebruik 

van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de 

deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

 

 



                    

- 11 - 

 

Een multidisciplinair CLB-dossier  

 

Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische 

en medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school 

verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij 

een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als 

bekwame leerling (ouder dan twaalf jaar) verzet aantekenen tegen het doorgeven van de 

sociale en psychologische (niet-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen 

de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, 

vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte 

consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het 

gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het 

buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij 

Dhr. Johan Van Acker, directeur van het VCLB Waas en Dender.  

 

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste 

contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).  

 

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

een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun 

website. 

4.9 Ondersteuningsnetwerk  

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag opgemaakt 

door CLB, voor ondersteuning op school terecht bij een ondersteuningsnetwerk. De school stelt 

de vraag tot ondersteuning bij het ondersteuningsnetwerk De Accolade, Waas & Dender, 

waarbij we aangesloten zijn. Adres: H.Hartlaan 1A, 9160 Lokeren. 

Via de website: www.deaccolade.be of telefonisch 09/346 90 08 kunnen ouders contact 

opnemen met het ondersteuningsnetwerk. 

4.10 Pedagogische begeleiding 

Sofie Talpe: sofie.talpe@katholiekonderwijs.vlaanderen 

4.11 Onderwijsinspectie van de Vlaamse gemeenschap 

❑ Onderwijsinspecteur : zie website www.onderwijsinspectie.be 

❑ Inspecteur Katholieke Godsdienst voor onze school : Myriam De Backer, Hulstendreef 8, 9111 

Belsele, 03 772 28 74 - myriam.debacker@skynet.be 

4.12 Organisatie van de schooluren 

Zie website. 

 

http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
http://www.onderwijsinspectie.be/
mailto:myriam.debacker@skynet.be
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4.13 Voor- en naschoolse opvang 

Zie website. 

4.14  Lokaal Overlegplatform (LOP) 

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te 

ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale 

scheiding tegen te gaan. 

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale 

organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke onderwijskansen 

binnen het onderwijs. 

Het LOP heeft een onderzoeksopdracht : de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen 

wordt in beeld gebracht en ontleed in een omgevingsanalyse. 

Het LOP heeft een adviesopdracht : zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het 

LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op 

alle niveaus. 

Het LOP heeft een bemiddelende rol : in het kader van doorverwijzing van een leerling treedt 

de bemiddelingscel in werking en zoekt mee naar de beste oplossing voor de leerling in 

kwestie. 

Het LOP heeft een ondersteunende rol : naast het doorgeven van goede praktijkvoorbeelden 

kan het ook instrumenten ontwikkelen om het inschrijvingsrecht mee te helpen realiseren. 

Meer info :  www.lop.be 

❑ Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform (gemeente Zele).  

❑ Voorzitter van het LOP Zele BaO : Christophe Verneirt  

❑ LOP-deskundige: Liesbeth Croene : 0473/93 89 25 of liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be 

 

4.15  Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 / 507 08 72 

e-mail : klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

http://www.lop.be/
mailto:liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Commissie inzake Leerlingenrechten  

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 

e-mail : commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 / 553 65 98 

e-mail : zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

5. Reglementaire bepalingen 

5.1 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 

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

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen 

of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

 Het schoolbestuur heeft gekozen om  de kinderen in te schrijven voor de hele basisschool. 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van 

het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een 

identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, 

een reispas, ...). 

 Inschrijvingsperiode : 

❑ elke schooldag tijdens de schooluren 

❑ de eerste week van juli 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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❑ de twee laatste weken van augustus 

❑ na afspraak met de directeur (GSM 0498 / 18 77 90) 

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van de maand maart van het 

voorafgaande schooljaar. 

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

van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele 

contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken 

van de voorrangsgroepen. De juiste data vind je in onze nieuwsbrief, op onze website, op de 

website van de gemeente Zele, … 

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met alle 

Zeelse scholen. Welke groep kinderen zich wanneer kan komen aanmelden vind je in onze 

nieuwsbrief, op onze website, … Bij de aanmelding zullen we je bevragen naar enkele 

gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat 

je via de aanmeldingsprocedure verwerft. 

Na de aanmeldingsperiode ordenen we de aangemelde leerlingen met de criteria:  

1. Afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats 

2. Afstand van het werkadres van een van beide ouders tot de school of vestigingsplaats 

3. De plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde gemaakt door de ouders 

(enkel in combinatie met 1, 2, of 3) 

Na de ordening laten we je binnen vier werkdagen weten of je kind al dan niet gunstig 

gerangschikt is. 

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via elektronische drager op 

de hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven. 

Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je van ons een weigeringsdocument. Op 

dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je 

kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten. 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen 

in het inschrijvings-/aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens 

chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. 

Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 

kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige 

inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter 

toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.  

Een jaartje 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. 
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In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager 

onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari 

geen lager onderwijs meer kan volgen. 

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

Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel 

aanpassingen gebeuren. 

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

bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze eigen school. 

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

beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website, …. 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. 

De volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde 

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

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

schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

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

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er 

zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende 

voorwaarde. 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 tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 

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

nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de 

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

nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van 

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

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

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

vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
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Het schoolbestuur kan  de inschrijving van een leerling weigeren  : 

❑ Als op grond van materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt. (meer 

kinderen zou niet veilig zijn); 

❑ Als het kind uitgesloten werd in het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar. (officiële 

procedure); 

❑ Als het kind specifieke noden heeft waaraan de school niet kan voldoen. 

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag 

georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht 

van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling 

inzake onderwijs, therapie en verzorging. 

Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming 

van: 

❑ De beschikbare ondersteunende maatregelen; 

❑ Een overleg binnen de schoolraad; 

❑ Een advies van het centrum voor leerlingbegeleiding waardoor de school begeleid wordt. 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke 

onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je 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. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal 

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

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen 

aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind 

de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.  

Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest 

 buitengewoon onderwijs heeft en/of er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden 

 is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. 

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, 

rekening met: 

❑ De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; 

❑ De  concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal 

functioneren, communicatie en mobiliteit; 

❑ Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; 

❑ De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; 

❑ Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en 

beslissingsproces. 
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Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke 

ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het 

 kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of 

tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. 

Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal 

 Overlegplatform (zie 4.14).  De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op 

met de ouders. 

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het 

LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake 

 Leerlingenrechten.  

5.2 Inschrijving kleuteronderwijs 

Kleuters mogen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee 

jaar en zes maanden bereikt hebben. Als zij jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de 

school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.  

De instapdata zijn:  

❑ de eerste schooldag na de zomervakantie 

❑ 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 

 

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdatum, kunnen op die dag 

ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. Vóór de instapdatum mag een kleuter 

tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op 

proef. 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en 

in de school toegelaten, zonder rekening te houden met de instapdata. 

Bij de inschrijving dient een officieel document (vb. trouwboekje, Kids id-kaart 

identiteitsdocument) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de 

verwantschap aantoont. Tevens dient een formulier ‘Verklaring ouders’ te worden 

gehandtekend waarbij bevestigd wordt dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. 

Voor doelgroepleerlingen dient tevens een formulier ‘Verklaring doelgroepleerling’ ingevuld 

te worden. 
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In september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 

verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, 

is het kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek. 

 

5.3 Inschrijving lager onderwijs 

In principe duurt lager onderwijs zes jaar. 

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. 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; 

 

2. toegelaten zijn door de klassenraad:  

Op het einde van het kleuteronderwijs zal de klassenraad van de school waar de leerling 

het kleuteronderwijs gevolgd heeft, een advies geven of de kleuter het Nederlands 

voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen aanvatten. Bij een gunstig 

advies heeft het kind recht op instap in het lager onderwijs.  

 

Indien bij een ongunstig advies de ouders het kind toch willen laten starten in het lager 

onderwijs, dan kan dit enkel als de klassenraad van de lagere school hiermee akkoord 

is. Dit betekent evenwel ook dat leerlingen met een ongunstig advies enkel worden 

toegelaten tot het lager onderwijs mits deze een taaltraject doorloopt. Daartoe 

organiseert de school een taalbad of een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. 

Dit kan een voltijds traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds taalbad werd 

doorlopen. De klassenraad legt de modaliteiten vast hoe dat taaltraject wordt ingevuld. 

 

De lagere school kan ook beslissen om de kleuter niet toe te laten tot het gewoon lager 

onderwijs. In dat geval moet het kind een jaar langer in het kleuteronderwijs 

doorbrengen.  

Voor 6-jarige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de 

klassenraad van de lagere school, na een screening die nagaat wat het niveau van het 

Nederlands van de leerling is, over de toelating tot het lager onderwijs. Indien de 

klassenraad geen toelating verleent, dan dient de kleuter een jaar verlengd in het 

kleuteronderwijs door te brengen. Indien de leerling toegelaten wordt tot het gewoon 

lager onderwijs kan de klassenraad beslissen dat de leerling daar een taalbad moet 

volgen of een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. 

 

De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende 

schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, 

of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. 
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3. 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. 

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

onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 

Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van 

bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar. 

Ouders kunnen beslissen hun niet-leerplichtig kind één schooljaar vroeger in het lager 

onderwijs in te schrijven. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Zowel de school als het 

CLB geven de ouders voorafgaandelijk advies terzake opdat de ouders met kennis van zaken 

een beslissing kunnen nemen. 

Een leerling kan maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen. Voor de toelating tot 

het achtste jaar is een gunstig advies van de school en een advies van het CLB vereist. Dit 

gunstig advies zal maar kunnen gegeven worden wanneer de school van oordeel is dat de 

betrokken leerling gedurende dat achtste jaar de in de leerplannen opgenomen doelen in 

voldoende mate zal kunnen bereiken. 

Ouders kunnen echter niet verplicht worden hun kind een achtste jaar in het lager onderwijs 

te houden, ook al is er een gunstig advies van de school. 

  

5.4 Omgaan met leerlingengegevens 

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling 

betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de 

school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de 

leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid 

worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de 

onderwijsloopbaan van de leerling.  

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door 

ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke 

levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke 

inzage of rapportage. 

 

5.5 Aanwezigheden  

Een regelmatige leerling volgt alle activiteiten die voor hem/haar of voor zijn/haar 

leerlingengroep door de school worden georganiseerd. 
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Op de website vind je naast de dagindeling tevens afspraken rond de toegang tot de 

klaslokalen, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de afspraken omtrent de 

middagpauze.  

Tijdens de schooluren is je kind verzekerd en staat het onder toezicht. 

Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wordt een kind tijdens de schooluren ziek 

of gebeurt er een ongeval, dan handelt de school zoals de ouders dat tijdens de inschrijving 

gevraagd hebben. 

5.6 Afwezigheden - leerplicht 

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

6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, 

behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een 

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

kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school 

moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar 

beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee 

voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

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

het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en 

activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed 

opgenomen in de leerlingengroep.  

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

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen 

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

kleuteronderwijs volgde.  

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, 

liefst voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat 

je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan in het schoolsecretariaat. Komt je kind 

meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe 

we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.  

Gewettigde afwezigheden 

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

volgende gewettigde afwezigheden: 

 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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1. Wegens ziekte 

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

attest verplicht;  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje 

van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per 

schooljaar; 

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

CLB;  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 

mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

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

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

2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

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

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel 

vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de 

afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

• het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of 

van een bloed- en aanverwant; 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

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

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst); 

• … 

3. Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting. 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 

definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, 

ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen. 

4. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden;  

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve 

schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

• revalidatie tijdens de lestijden; 

• school-externe interventie;  
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• 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. 

5. Problematische afwezigheden 

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

beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk 

contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. 

Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd 

voor een gesprek. 

5.7  Te laat komen 

Te laat komen stoort het klasgebeuren altijd, ook in de kleuterschool. 

Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Leerlingen van de lagere school 

die (minimum 10 minuten) te laat zijn, melden zich bij de directeur. 

Bij herhaald te laat komen, zal de directeur contact opnemen met de ouders. 

5.8 Schoolverandering 

Bij schoolverandering ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij oordelen of het 

verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. 

(ouders = de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte lijn of in feite de 

minderjarige onder hun bewaring hebben) 

Het is de nieuwe school en niet langer de ouders die de oorspronkelijke school op de hoogte 

moet brengen van de schoolverandering. 

Deze mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen 

ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze 

mededeling. 

In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de 

poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum 

van mededeling. 

Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is slechts mogelijk 

als de leerling  over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het 

buitengewoon onderwijs voor hem/haar is aangewezen. 



                    

- 23 - 

 

Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. 

Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van 

school veranderen. 

5.9 Contacten ouders – school 

Vanuit hun eigen specifieke invalshoek zijn ouders en school partners in de opvoeding van 

de kinderen. 

De school engageert zich de ouders te informeren over de leef- en leerhouding en de 

resultaten van de leerlingen op school. 

Met dat doel 

• worden enkele keren per jaar oudercontacten georganiseerd (voor de data : zie 

kalender); 

• wordt regelmatig een schooleigen rapport meegegeven (voor de data : zie kalender); 

• worden regelmatig huistaken en te leren lessen opgegeven; 

• wordt de agenda van de leerling elke dag nagekeken. 

Het spreekt voor zich dat de ouders tijdens de klasuren nooit rechtstreeks naar de klaslokalen 

gaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. 

Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan de ouders de toestemming 

verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met de klastitularis. 

Een gesprek met de leerkracht gebeurt na afspraak. 

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

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

in de kleuterschool na een instapdatum). 

5.10 Onderwijs aan huis 

Als je kind wegens (chronische) ziekte, langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school 

kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan 

huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur 

en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte dan voeg je een 

medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel 

onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest 

van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit 

blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 
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Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de 

ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van 

tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 

opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te 

krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te 

wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. Heeft je kind een chronische ziekte, dan 

heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 

halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd 

worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten 

de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische 

vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op 

onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen. Je kind moet 

daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand 

van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is 

daar niet toe verplicht.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 

tijdelijk onderwijs aan huis wijzen.  

Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan 

de school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan 

huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op 

de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

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

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. 

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

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

5.11 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan ouders waar het gaat over de overgang 

van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van 

het lager naar het bijzonder onderwijs. 

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

een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan 

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

beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling 

toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 

daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 

belang van je kind. 

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

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
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• Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum); 

• Indien we over voldoende lestijden beschikken om klassen te splitsen, zal onze keuze 

eerst gaan naar het eerste leerjaar. Dit zal steeds gebeuren na rijp beraad en deskundig 

overleg.  

Deze keuze is gebaseerd op de volgende visie: in het eerste leerjaar worden de 

 fundamenten gelegd voor de verdere onderwijsloopbaan van de kinderen. Als die 

 fundamenten stevig genoeg zijn, hopen we in de toekomst minder leerproblemen met deze 

kinderen te hebben. Een tweede argument, evenwaardig aan het eerste, is dat kinderen die 

de lagere school binnenstappen enorm veel nood hebben aan individuele ondersteuning. 

 Zij moeten in het begin, bij elk stapje dat de  leerkracht neemt, begeleid worden in hun 

 leerproces rond rekenen, lezen en schrijven. 

5.12 Getuigschriften op het einde van het basisonderwijs 

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. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 

een kopie vragen.  

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende 

in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 

schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter 

en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing 

omtrent het getuigschrift basisonderwijs.  

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

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de agenda op de schooleigen 

website. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. 
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Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het 

instellen van beroep. De beslissing wordt uiterlijk 30 juni aan de ouders meegedeeld. 

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 

1 juli in ontvangst te hebben genomen.  

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

Beroepsprocedure: 

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

basisonderwijs, kan je beroep instellen. 

Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

afgevaardigde. 

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van 

het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk 

aanvragen, bv. via e-mail, bij de directeur. 

Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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

waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt 

aan je kind.  

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen 

we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren 

te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis 

van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.   

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

i. De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 

ii. De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval 

zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste 

beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het 

resultaat van die vergadering. 
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4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de 

nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Dit kan via aangetekende brief: 

VZW Katholieke School Zele-Heikant 

Voorzitter André De Witte 

Bosstraat 179 

9240 Zele 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

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

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één 

van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na 

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 

verzending als voor de ontvangst. 

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

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

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

inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

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

• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

afgegeven (met bewijs van ontvangst). 

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

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

inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

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

van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

                 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

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

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 

onafhankelijke commissie die je  klacht grondig zal onderzoeken.  
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De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan 

je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 

beroepscommissie kan samenkomen is de eerste twee weken van juli. Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij een gewettigde reden of overmacht. 

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

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 

school of het schoolbestuur verbonden, zijn evenveel stemmen als de groep van 

mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 

schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, 

geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste 

beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende 

brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 

 basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de 

vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 

5.13 Vroegtijdig verlaten van de school 

Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur, de toezichthoudende of 

verantwoordelijke leerkracht. 

Leerlingen die een gegronde reden hebben de school voor het einde der lessen te verlaten 

(vb. afspraak met een geneesheer-specialist,…) vragen hiervoor de toelating aan de 

directeur. 

5.14 Rookverbod 

Er geldt een permanent rookverbod op school.  

Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op 

de schoolterreinen.  

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

en tuchtreglement.  

Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan 

je terecht bij de directeur. 
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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. 

5.15 Revalidatie / Logopedie   

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

lestijden: 

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

inbegrepen) 

• revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 

waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven  (Max. 150 minuten per week, 

verplaatsingen inbegrepen) 

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

tijdens de lestijden.  

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

de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

moet plaatsvinden. 

• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt. 

• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is 

gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen 

bevat: 

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

moet plaatsvinden. 

• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders.  

Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is 

dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan 

geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid 

nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het 

handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 
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• 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. 

5.16 Klachtenregeling  

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur van de school of de voorzitter 

van het schoolbestuur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we 

in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 

bemiddeling tot een oplossing te komen. 

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

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

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

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

beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 

klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 

correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

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. 



                    

- 31 - 

 

❑ 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: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op 

de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan 

niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing …). 

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

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

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. 

5.17  Privacy 

Welke informatie houden we over je bij? 

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

doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 

vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –

begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in 

het kader van ons beleid op leerlingbegeleiding.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wis@ (naam softwareprogramma 

waarmee onze school werkt). We maken met de softwareleveranciers afspraken over het 

gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen 

commerciële doeleinden.  

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 

dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 

personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en 

de ondersteuner.  

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

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

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

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

directeur. 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

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

school onder de volgende voorwaarden: 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. 

Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van 

je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

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

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

deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je 

brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk 

op de hoogte.  

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

scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag 

of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

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

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

schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 

daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames 

maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat 

de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een 

toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind 

gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan 

we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je 

toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 

opnemen met de directeur . 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 
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personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 

doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

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

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 

door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven 

die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

Bewakingscamera’s  

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

staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram.  

5.18 Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 

onderwijsregelgeving’.  

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items 

die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De 

inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming.  

Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via de nieuwsbrieven. 

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

 

6. Orde- en tuchtmaatregelen 

Indien je kind zich niet houdt aan het algemeen schoolreglement, zien de directeur en het personeel 

zich verplicht maatregelen te nemen. Deze zijn bedoeld om  je kind te helpen zijn/haar gedrag te 

verbeteren en aan te passen, zodat een goede samenwerking met alle schoolbetrokkenen en 

medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

6.1  Ordemaatregelen 

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

elk personeelslid van de school een ordemaatregel worden genomen. 

Mogelijke ordemaatregelen zijn : 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
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- een verwittiging in de agenda van de leerling 

- strafwerk 

- een specifieke opdracht 

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

Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

6.2  Tuchtmaatregelen 

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

afgevaardigde. 

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

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 

dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 

worden op een leerling in het lager onderwijs. 

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 

je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 

handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure 

wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet 

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

opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 

tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert 

deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

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

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 

van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 

vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste 

plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

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

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

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

motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 

definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen 

om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief 

uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 

schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet 

langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die 

erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 

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

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan 

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

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe 

op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn 

leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor 

de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend) 

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

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

André De Witte 

 VZW Katholieke School Zele-Heikant 

 Bosstraat 179, 9240 Zele 

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 

afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt 

ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn 

van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt 

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

voor de verzending als voor de ontvangst. 

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

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

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

zal kunnen behandelen. 

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

• 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 de definitieve uitsluiting 

betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting 

heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord 

worden. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Jij kan je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 
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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. Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

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

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

overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel 

dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de 

beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

 

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, evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter 

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

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

zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen 

of vernietigen. 

 

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

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

 

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

Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

 

7. Goede afspraken, goede vrienden 

In dit onderdeel volgen een aantal leefregels en afspraken in verband met de organisatie van het 

schoolleven. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn, om samen met de wettelijke 

verplichtingen, onze doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken. 

Groeien naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en volwassenheid kan in een school best  lukken 

via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. 

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een 

school die van haar doelstellingen werk maakt, besteedt zorg aan de naleving van deze afspraken 

en regels. 
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7.1 Kledij en uiterlijk 

Wij gaan ervan uit dat kinderen verzorgd naar school komen. Onder verzorgde kledij verstaan 

wij propere en aan de weersomstandigheden aangepaste kledij. 

Let er ook op kledij te kiezen die geen belemmering betekent voor het goed functioneren 

binnen de school. 

Omwille van de veiligheid bij het spel, verdient het je aandacht voor stevig schoeisel te 

kiezen. 

Het dragen van ‘heelys’ ( = schoenen met wieltjes) is uit veiligheidsoverwegingen niet 

toegestaan op school. 

Een verzorgd lichaam leidt tot een goede gezondheid. Een goede lichaamshygiëne, een 

verzorgde haardos, propere handen,… zijn hiervan maar enkele voorbeelden. 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind steeds een zakdoek bij de hand heeft (en indien nodig 

reservekleren). 

Fietshelmen 

We sensibiliseren alle ouders dat hun kinderen bij een schooluitstap met de fiets een helm 

zouden dragen.  

Voor leerlingen die geen helm (mee)hebben, heeft de ouderraad een aantal reservehelmen 

aangeschaft. Bij gebruik hiervan zal de school omwille van hygiënische redenen een 

wegwerp-haarnetje ter beschikking stellen.  

7.2 Taalgebruik en omgangsvormen 

Op school bedienen we ons van verzorgd algemeen Nederlands. 

In de omgang met elkaar zorgen wij voor hoffelijk en beleefd taalgebruik. 

Schuttingtaal en scheldwoorden horen niet thuis binnen onze schoolmuren. Leerlingen die 

hiertegen zondigen, zullen op gepaste wijze worden berispt. 

In onze school gaan de verschillende betrokkenen (directies, ouders, leerkrachten, 

leerlingen) op een voorname en hoffelijke wijze met elkaar om. Ook eventuele discussies 

worden op een serene en soepele wijze gevoerd. Ten allen tijde zal het welzijn van de 

kinderen het uitgangspunt blijven bij eventuele disputen. 

Vriendelijkheid en respect voor mekaar kunnen alleen bijdragen tot het gemoedelijke 

karakter van onze dorpsschool. Het zijn waarden die we vanuit de school niet alleen willen 

voorleven, maar die we ook binnen ons opvoedingsproject willen verwezenlijken. 
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In geval van buitenschoolse activiteiten gedragen onze leerlingen zich conform de afspraken 

die gelden binnen de schoolmuren. Wij willen ons profileren als een keurige, gedisciplineerde 

school. 

Geen enkele vorm van pesterij is toegestaan. Alle personeelsleden hechten extra aandacht 

aan pestgedrag op school. Indien je kind melding maakt van pesterijen, rekenen wij op je 

medewerking om daaraan een einde te maken. 

7.3 Lichamelijke opvoeding en zwemmen 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte activiteiten binnen het 

lessenpakket van de lagere school. 

De turnkledij bestaat uit een vrij te kiezen donker sportbroekje, turnpantoffels met witte 

zolen of kleurvaste zolen (moet op de zool vermeld staan) en een T-shirt van de school. 

Wij dringen er op aan dat alle kledij goed genaamtekend is. Zwempak en turnpak zitten in 

een degelijk te sluiten zak. We gebruiken hiervoor geen plastieken boodschappentas. 

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

enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

7.4 Schoolmateriaal 

Boeken en schriften worden in de loop van de eerste schoolweek gekaft en van naam 

voorzien.  

Er wordt van onze leerlingen verwacht dat zij zorgzaam opspringen met het hun ter 

beschikking gestelde schoolmateriaal. 

Boeken en schriften horen thuis in een stevige en daarvoor dienende boekentas. Verloren of 

door onoordeelkundig gebruik beschadigde boeken zullen door de betrokken leerling vergoed 

worden. 

Opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubilair of ander materiaal zullen worden 

aangerekend. 

Schade die het gevolg is van nalatigheid zal eveneens worden aangerekend. 

Kleding die na een ongelukje door de school wordt ontleend, moet proper terugbezorgd 

worden aan de leerkracht.  

7.5 Schoolverzekering 

Door de school werd een aanvullende verzekering afgesloten voor : 

• Persoonlijke ongevallen : alle bijkomende geneeskundige kosten bij lichamelijk letsel 

worden vergoed. Stoffelijke schade (kledij, fiets,…) wordt niet vergoed. 
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• Ongevallen tegenover derden : lichamelijk letsel of stoffelijke schade : eigen verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid. 

Bij een schoolongeval verwittigen de ouders of de leerling ogenblikkelijk de leerkracht of de 

directeur. 

De leerlingen zijn verzekerd : 

• op school tijdens lessen en speeltijden 

• tijdens speciale activiteiten in schoolverband (schoolreis, toneel, sport, …) 

• op weg van huis naar school en omgekeerd : binnen de normale tijd 

Bij onderlinge verschillen tussen ouders treedt de school niet op als bemiddelaar. 

Vrijwilligerswerk  

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

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

informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 Verplichte verzekering 

 De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

 aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

 organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Axa 

 polisnummer 24000170. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 Vrije verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade 

die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg 

naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Axa  polisnummer 

705016715. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

  

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. 
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 Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 

waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot 

vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de 

Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen 

met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze 

bepaling in beginsel niet van toepassing.  

7.6 Verlofdagen 

De verlofdagen voor het schooljaar worden op het einde van het vorige schooljaar bekend 

gemaakt a.d.h.v een duidelijk overzicht dat met de kinderen wordt meegegeven. Deze zijn 

ook steeds te raadplegen op onze website. 

7.7 Veiligheid en gezondheid 

Kinderen brengen geen speelgoed mee naar school tenzij dit uitdrukkelijk door de 

leerkrachten werd gevraagd. 

Voetballen gebeurt uitsluitend met ballen die door de school ter beschikking worden gesteld. 

 

Zieke kinderen horen niet thuis op school, maar hebben recht op rust en gepaste verzorging. 

Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders daar door de school van verwittigd. De 

school gaat ervan uit dat de ouders het hoogstnodige zullen doen voor het goed van hun 

kind. 

In geval van besmettelijke ziekten is aanwezigheid in de school verboden. Elke ziekte die het 

welzijn van andere kinderen kan bedreigen, wordt ogenblikkelijk aan de leerkracht of de 

directeur gemeld. 

In geval van luizen dienen de ouders dit eveneens te melden zodat iedereen het nodige kan 

doen om de ongewenste bezoekers te verdrijven. 

Als versnapering tijdens de speeltijden is een  gezonde koek (zonder chocolade of andere 

zoetigheid) of een stuk fruit toegelaten.  

De kinderen mogen enkel nog water in de klas drinken. 

Wij vragen om van thuis een flesje water mee te brengen. 

Dit kan altijd bijgevuld worden in de klas. 

Leidingwater is daarvoor uitstekend en is helemaal gratis op school. 

Dit betekent dat kinderen geen melk of chocomelk meer op school krijgen. 

Enkel tijdens de middagpauze kan er plat en bruisend water aangekocht worden of kan er 

gratis water bekomen worden van de kraan. 

Snoep, chips en kauwgom zijn op school eveneens verboden. 



                    

- 42 - 

 

Een attentie ter gelegenheid van een verjaardag wordt op school niet aanvaard. 

GSM-gebruik is niet toegelaten op school of tijdens schoolactiviteiten. 

Het is niet toegelaten computerspelletjes naar school mee te brengen. 

Het is ook verboden  zak- of knipmessen, lederen ballen of gevaarlijk speelgoed mee te 

brengen naar school. 

Waardevolle voorwerpen en sieraden horen niet thuis op school. De school kan nooit 

verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging. 

Wat persoonlijk materiaal betreft kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

gebeurlijke diefstallen. 

7.8 Werken en lessen 

Een goede samenwerking tussen thuis en school betekent ook dat opgegeven huistaken en 

lessen met de nodige aandacht worden opgevolgd. 

We verwijzen hierbij naar de schooleigen visietekst rond huiswerkbeleid die bij het begin van 

het schooljaar aan alle ouders bezorgd wordt. 

De schoolagenda wordt door de ouders dagelijks ondertekend. 

7.9 Leerlingenevaluatie  

Wij evalueren de leerlingen zowel formatief als summatief in onze school. Hierbij hebben wij 

oog voor het totale kind. We evalueren dus niet alleen de kennis die het kind heeft verworven, 

maar ook de vaardigheden, inzichten en attitudes.  

Formatieve evaluatie  

We bekijken de evolutie die het kind maakt. De prestaties van het kind worden hier 

vergeleken met zijn vorige resultaten. Zo merken we of het kind daadwerkelijk vooruit gaat 

en leert. Dit gebeurt bij elk kind anders, maar het belangrijkste is dat we vooruitgang zien. 

Daarbij bekijken we tevens wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten in zijn 

leren. Dit doen we via het geven van feedback, door gerichte vragen te stellen, door het 

leerdoel helder te maken. Het kan zijn dat de leerkracht deze feedback geeft, maar even 

goed kan er gereflecteerd worden in kleine groepjes of via zelfevaluatie. We leren de kinderen 

aan zelfevaluatie te doen:  

• Heb ik de juiste oefeningen gekozen?  

• Heb ik het nodige materiaal gebruikt om mijn doel te bereiken?  

• Heb ik het vooropgestelde doel bereikt?  
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Het leren reflecteren op zijn eigen leren speelt immers een belangrijke rol in het leren leren. 

Kortom formatieve feedback geeft leerlingen inzicht in hun sterke en zwakke punten en helpt 

hen het eigen leerproces te verbeteren.  

Jullie worden hierover o.a. geïnformeerd op oudercontacten of via de schriftelijke feedback 

op het rapport.  

Summatieve evaluatie  

Beter gekend als de toetsen. Het doel van een toets is een antwoord te krijgen op de vraag: 

hoe staat deze leerling er op dit moment voor? Een toets is dan ook een momentopname. 

De toetsen kunnen gaan over een klein leerstofonderdeel of over grotere gehelen. Meestal 

wordt het resultaat van een toets in een punt uitgedrukt. De toetsen worden steeds ter inzage 

meegeven en je vindt de resultaten van meerdere evaluaties ook op het rapport. 

Rapporteren over je kind  

Vijf keer per schooljaar krijgt je kind een rapport mee naar huis. 

Dit rapport omvat: een puntenrapport, een MUZO-rapport, een doelenrapport 

bewegingsopvoeding en een leef- en leerhoudingsrapport. 

7.10  Abonnementen 

Wanneer wij op school abonnementen aanbieden, dan doen wij dit omdat wij denken dat de 

betreffende werken of tijdschriften iets te bieden hebben aan onze leerlingen. In elk geval is 

deze service geheel vrijblijvend. 

Het al dan niet hebben van deze tijdschriften zal nooit een belemmering vormen voor het 

onderricht in de klas.  

7.11 Een school waar plaats is voor iedereen. Samen sterker tegen pesten! 

Het is van het grootste belang dat kinderen zich veilig en goed voelen op school. We beseffen 

echter wel dat, waar meerdere mensen bij elkaar leven en met elkaar in contact komen, er 

conflicten optreden. Iedereen kan in zo’n negatief web terechtkomen.  

Een positief schoolklimaat is erg belangrijk om dit te voorkomen.  Samen met de kinderen 

trachten we een veilige omgeving te creëren waar iedereen zich goed voelt. Het gaat dan 

onder andere over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, wederzijds respect en 

participatie. 

De katholieke dialoogschool vormt het fundament voor ons actieplan. 

Vanuit de opdracht ‘Onze school wil elke dag een huis zijn waar kinderen zich thuis voelen’, 

werken we aan een stimulerend opvoedingsklimaat.  

Met dit actieplan hopen wij een aangename leer-, speel- en leefruimte te creëren. 
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Plagen stopt waar pesten begint 

Tussen plagen en pesten ligt een wereld van verschil.  

Plagen gebeurt vaak éénmalig en speelt zich af tussen ik en jij. Het is meestal van korte 

duur.  Soms loopt dit wel eens uit op een ruzie.  

Kinderen leren hierdoor met conflicten om te gaan en sociale vaardigheden te ontwikkelen.  

Pesten onderscheidt zich van plagen en ruzie doordat het herhaaldelijk plaatsvindt. 

Daarnaast is er een belangrijk verschil dat pesten zich voordoet tussen kinderen die ongelijk 

zijn in kracht, macht of sociale status. Het gebeurt berekend, men wil bewust iemand 

kwetsen of kleineren.  Pesten is ook dikwijls een groepsgebeuren t.o.v. één geïsoleerd 

slachtoffer. Naast de pester(s) en het slachtoffer is er vaak nog een middengroep. Soms 

zeggen ze niks, soms lopen ze mee, meestal uit angst om zelf doelwit te worden.  

Aanpak in onze school 

We willen het pesten op school op 2 niveaus aanpakken nl. door preventie en interventie. 

Stap 1  Een preventieve aanpak 

Een positief schoolklimaat is belangrijk als basis. Wanneer kinderen het gewoon zijn om 

vanuit vertrouwen en via positieve communicatie betrokken te worden bij het oplossen van 

problemen zal de aanpak veel geloofwaardiger overkomen en zal men eerder geneigd zijn 

om mee te zoeken naar goede oplossingen.  

We proberen dit te realiseren door : 

 

• Leerkrachten, middagpersoneel,… luisteren  naar kinderen en houden actief 

toezicht. Door te luisteren proberen ze zich in te leven in de zorgen, verhalen en 

ervaringen van de leerlingen. Ze zijn alert voor signalen die kinderen uitsturen. 

• Pesten bespreekbaar maken, niet alleen als het voorkomt maar ook tussendoor 

tijdens kringgesprekken in de klas, in verhalen,… Zo leren we onze kinderen dat 

erover praten helpt. Horen, zien en spreken ! 

• Bij het begin van elk schooljaar wordt in elke klas een anti-pestcontract gemaakt.  

Dit wordt ondertekend door de leerlingen. 

• In de klassen van de lagere school staat een ‘praat-erover-doos’. Hier kunnen de 

kinderen hun zorgen kwijt aan de klasleerkracht als ze dit liever niet mondeling doen. 

• Onze speelplaatsafspraken zijn duidelijk en visueel zichtbaar. Op de speelplaats 

zijn materialen zodat de leerlingen op een creatieve en sportieve manier kunnen 

spelen. 

• We werken aan en versterken de sociale vaardigheden in de lagere school via de 

methode ‘ Onze klas, ons team ‘. In de kleuterschool wordt er gewerkt met 'Een 

doos vol gevoelens ', prentenboeken rond emoties,... om emoties bespreekbaar 

te maken. 
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• Vanaf het derde leerjaar is er een brievenbus voor de zorgcoördinator / 

vertrouwensleerkracht. 

• Er worden klas- en schoolactiviteiten georganiseerd waarbij veel aandacht gaat 

naar de goede groepssfeer (openluchtklassen – vieringen – klasdoorbrekende 

activiteiten - ….). 

• We doen als school mee aan de acties van Ketnet rond pestpreventie. 

• Het onderwerp ‘pesten’ wordt regelmatig besproken tijdens het zorgoverleg of 

binnen het volledige schoolteam. Signalen worden aan elkaar doorgegeven. 

• Op de speelplaats hangt een ideeëncirkel om conflicten te voorkomen. Deze 

hangt ook in de klassen.  

• Tijdens het leerlingenparlement wordt de kans gegeven om problemen aan te 

kaarten, samen naar oplossingen te zoeken of om nieuwe voorstellen te doen om het 

samenhorigheidsgevoel te bevorderen. 

• 2 keer per jaar is er kindcontact waarbij de kinderen de kans krijgen om met hun 

juf/meester in gesprek te gaan. 

• Vanaf het tweede leerjaar wordt een sociogram afgenomen om de speel- en 

werkrelaties in kaart te brengen.  

• Op de eerste ouderavond wordt gemeld dat de klastitularis het eerste 

aanspreekpunt is bij problemen. We zijn een laagdrempelige school waar ouders 

welkom zijn. 

• Op school zijn heel wat materialen en naslagwerken  om aan groepsvorming, 

sociale vaardigheden,... te werken. 

• Op het rapport wordt er gepeild naar het welbevinden op school (Hoe voel ik mij in 

de klas?)  

• Lessen over cyberpesten en het MEGA-project (Mijn Eigen Goede Antwoord)  in 

het zesde leerjaar. 

         Stap 2       Interventie  

Afspraken bij ruzies: Wanneer kinderen ruzie maken, moeten zij aan elkaar duidelijk kunnen 

maken dat er een einde aan moet komen. 

We gebruiken hiervoor de ‘regel van 3’: 

- ik kijk de ander aan; 

- zeg wat ik niet leuk vind; 

- ik doe dit op een rustige manier.         

Het stopt! Wat gestopt is, laat ik los. 

Het stop niet! Ik vraag het opnieuw – ik probeer drie keer. 

Het stopt niet! Ik vraag hulp aan de juf of meester. 

Deze regel van drie hangt in alle klassen van de lagere school en op de speelplaats.    
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Stap 3  Interventie  

Afspraken bij aanhoudende ruzie of gedrag dat niet past. 

Wanneer ruzies herhaaldelijk voorvallen of wanneer er herhaaldelijk bepaald gedrag gesteld 

wordt,  wordt dit gemeld door de leerkrachten aan het zorgteam.  

Er wordt, indien nodig, extra observatie ingelast of er volgt een gesprek met de betrokken 

kinderen om te zoeken naar een mogelijke oplossing voor hun probleem. 

De betrokken kinderen maken afspraken en proberen hun oplossing toe te passen. 

De leerkracht die dit gesprek voert, volgt dit nog een tijdje op. 

Stap 4 Interventie  

Afspraken rond het geven van een denkmoment 

Wat kan absoluut niet op onze school :  

- verbale en fysieke agressie 

- materialen bewust stuk maken 

- van de school gaan zonder toestemming 

Een denkmoment moedigt oplossingsgericht denken aan. Dit document wordt besproken 

door de leerkracht en meegegeven naar huis.  

Stap 5 Interventie  

Afspraken bij pesten  

Pesten kan niet, nooit en nergens. Alle vormen van pesten worden aangepakt, dus ook 

cyberpesten. 

Afhankelijk van de situatie en het kind wordt er gekeken welke aanpak best is. Er wordt eerst 

en vooral geluisterd naar de betrokkene(n).  

Mogelijke methodieken : 

- een klasgesprek of groepsgesprek 

- individuele gesprekken met een vertrouwenspersoon (leerkracht, zorgleerkracht, 

zorgcoördinator, directie) 

- inschakelen van de No-Blame aanpak. Deze methode is oplossingsgericht, werkt vanuit 

een niet straffend model en is toch zeer effectief.  

- ... 

In het zorgteam wordt deze aanpak besproken, geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.  

Stap 6 Interventie 
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Indien het niet stopt ... 

Indien het pesten blijft voortduren, wordt er bijkomende expertise ingeschakeld van het CLB, 

de GOBO leerkracht, ... 

Ouders worden sterker betrokken. Ze worden  op de hoogte gehouden van de aanpak of 

worden uitgenodigd voor extra contactmomenten.  

Een blijvende opvolging, evaluatie en bijsturing kan nodig zijn.  

Orde en tuchtmaatregelen 

zie punt 6 in dit schoolreglement 

7.12 Milieubewust gedrag 

We vermijden milieubelastende en/of gevaarlijke producten op school. Houd daar rekening 

mee bij de aankoop van materialen. 

Wij steken de boterhammen in een brooddoos (zonder extra verpakking) en geven geen 

blikjes,  brikjes of glazen flesjes mee. 

Drank is enkel toegelaten in een plastieken beker met deksel, in een  herbruikbare plastieken 

fles met een draaidop of de drinkfles die je kind van de school gekregen heeft. 

Het sorteren van afval op school is geen vrijblijvende activiteit. Wij selecteren : papier en 

karton, glas, fruitafval, brikjes, lege inktpatronen uit printers, batterijen en restafval. 

Daarvoor zijn op school de nodige apart gekleurde vuilnisbakken voorzien.  

Jaarlijks ondertekent de school het IDM-charter ‘Jongeren tegen afval’. 

We moedigen de kinderen aan om met de fiets of te voet naar school te komen. Het dragen 

van een fluojasje wordt ook blijvend gestimuleerd. 

7.13 Extra-murosactiviteiten 

Op geregelde tijdstippen organiseert de school buitenschoolse activiteiten zoals 

sportactiviteiten, leeruitstappen, bos – en zeeklassen, enz. 

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

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 

kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 

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

 

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

de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één 
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van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 

betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

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

zijn. 

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. 

Er kan een tussenkomst in de deelnamekosten gevraagd worden.  

7.14 Echtscheiding en briefwisseling 

Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

aandacht bieden. 

Neutrale houding tegenover de ouders 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen   uitspraak van 

de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel 

een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

genomen. 

Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, rapport en oudercontact : beide partijen worden steeds 

op de hoogte gebracht via mail of per brief. 

Co-schoolschap 

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

je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de 

inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 

afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.    

7.15 Procedure bij inschrijving 

Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de schoolbrochure 

met  schoolreglement “voor kennisneming en akkoord”  ter ondertekening voor. 
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De ouders ondertekenen het schoolreglement. Ouders zijn de personen die het ouderlijk 

gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 

Pas na ondertekening van het schoolreglement is de inschrijving van de leerling in de school 

een feit. 

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

vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen, dan wordt de inschrijving van je kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

De ondertekening van de schoolbrochure met  schoolreglement heeft als gevolg dat de ouders 

zich ermee akkoord verklaren. 

Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door de ouders kan voor 

het schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren. 

7.16 Preventie en welzijn  

Het schoolbestuur VZW Katholieke Scholen Zele-Heikant en de directie van Gesubsidieerde Vrije 

Basisschool, Bosstraat 179, 9240 Zele verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform 

de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.  

 Om gestalte te geven aan dit beleid: 

1. werkt het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met 

medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch 

risicobeheersingssysteem uit, stelt een globaal preventieplan op en voert jaarlijks de 

actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de 

vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het personeel. 

In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen 

 vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de 

verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt 

er regelmatig geëvalueerd. 

2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke 

medewerker afzonderlijk sterk benadrukt. 

3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en 

 toepassen, in eerste instantie deze beleidsverklaring. De directie geeft dan ook regelmatig 

de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, 

op het uithangbord, via elektronische post, … Ook stelt de  directie aanvullende regels 

op voor extra schoolse activiteiten. 

 4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende 

 informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het 

 schoolreglement, bij klassenbezoeken, op oudercontacten. 
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5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, 

hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten. 

 6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, 

 regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de 

 nieuwkomers. 

7. streven het schoolbestuur en de directie ernaar, om bij aankopen waar relevant, bij 

nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, 

gezondheid en milieu te doen naleven. 

 8. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde 

 budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de 

 preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. 

 Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst. 

9. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, 

evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht. 

 10. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid. 

7.17 Schooltoelagen 

Vanaf 1 september 2008 hebben leerlingen uit de basisschool recht op een school- en 

studietoelage.  

De folder met meer informatie en het aanvraagformulier kan steeds afgehaald worden op het 

secretariaat. 

Meer informatie is ook terug te vinden via de website www.studietoelagen.be of via het 

gratis nummer van de overheid : 1700. 

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

de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

Is de kleuter :  

▪ 2 jaar op 31 december : moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn. 

▪ 3 jaar op 31 december: moet hij/zij 150 halve dagen op school  aanwezig zijn. 

▪ 4 jaar op 31 december: 185 halve dagen op school aanwezig zijn. 

▪ 5 jaar op 31 december: 220 halve dagen op school aanwezig zijn. 

▪ 6 jaar op 31 december: maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. 

Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer 

dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen volgend jaar het 

recht op hun schooltoelage verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve 

dagen of meer ongewettigd afwezig (lager onderwijs) of onvoldoende aanwezig 

(kleuteronderwijs) is, verliest het de toelage voor het tweede jaar. 

http://www.studietoelagen.be/
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7.18 Medicatiegebruik 

Je kind wordt ziek op school  

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

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

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter 

beschikking, ook geen pijnstillers. 

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

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

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

juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.  

Andere medische handelingen  

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar 

medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we 

naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

7.19 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

1. Eerste hulp door personeel van de school 

2. Indien ernstig worden de ouders verwittigd. 

3. Opstarten van de verzekeringsprocedure 

4. Meegeven van verzekeringspapieren : ouders zetten verdere stappen 

7.20 Verjaardagen vieren 

Verjaardagen vieren in de kleuterschool is bij ons op school een echt feest. Een dag in de 

belangstelling staan is het grootste cadeau. Verjaardagsstoel, feestmuziek, 

verjaardagskroon, … zijn enkele van de vaste ingrediënten. 

Zowel in de kleuterafdeling als de lagere afdeling mag de jarige een traktatie meebrengen, 

dit is geen verplichting. Hierbij stellen we voor dat dit gebeurt met een droge koek of  een 

eenvoudige cake zonder extra zoetigheden (geen slagroomtaarten, geen zoetigheden). 

Bedoeling is om een gezamenlijk feestje in de klas te bouwen. Individuele geschenkjes en 

snoep mogen niet meegebracht worden. We hopen natuurlijk dat iedereen zich aan deze 

afspraak houdt, zodat de jarige zich die dag ook echt gelukkig voelt. 

De directeur bezorgt aan alle leerlingen een attentie.  

Bij het uitnodigen van klasgenoten bij een eventueel feestje vragen wij om rekening te 

houden met de gevoelens van alle kinderen. Wij rekenen op het gezond verstand van 

iedereen. Er mogen geen uitnodigingen binnen de schoolpoort (speelplaats, klas) 

uitgedeeld worden.  
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8 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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

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

je volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 

afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  

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

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

 

Oudercontacten 

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

dat je zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 

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

je kind en met de manier van werken. 

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

schriftelijk via het rapport. 

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

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

zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment 

zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doet u best in overleg met de 

leerkracht buiten de gewone schooluren. Indien onmogelijk plannen we dit tijdens de 

schooluren. 

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

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

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

op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

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

kind. 

We engageren ons om met jou  in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van 

de evolutie van je kind.  

 

 



                    

- 53 - 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 

draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

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

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

verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager 

onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

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

Wij vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in 

het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.  We verwachten dat je ons voor 08.30 uur 

verwittigt bij afwezigheid van je kind.  

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

afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we 

dit aan de overheid.  

We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : zie schoolreglement 

rubriek 5.7 afwezigheden lager onderwijs. 

Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak 

zoeken.  

Individuele leerlingbegeleiding 

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

de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem 

(LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 

begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke 

onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een 

fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma 

kan deelnemen. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school 

kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het 

schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en 

wat wij als school kunnen organiseren.  

Als school zijn wij verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood 

aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

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

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

en wat wij van jou als ouder verwachten. 
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We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief 

staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om 

de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen 

die de onderwijstaal onvoldoende beheersen).  

We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. 

Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij 

kunnen helpen ondersteunen. 

Voor nog meer info kan je steeds terecht bij het LOP. 

9. Reclame en sponsoring 

Binnen onze schoolmuren is onvoorwaardelijke reclame door derden toegelaten.  

Wij hanteren wel het principe dat reclame en sponsoring  door derden niet onverenigbaar  

mag zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van onze school en dat zij de 

geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in 

het gedrang mag brengen. 

De school ontvangt niet-geldelijke steun van het oudercomité. 

De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel 

zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De school kan een beperkt 

vermogensvoordeel  nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet 

rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze 

een occasioneel karakter hebben. 

De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van 

mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben  de verkoop van producten 

of diensten te bevorderen. 

De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij 

van bedoelde mededelingen, behoudens indien ze louter attenderen op het feit dat de 

activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht wordt door middel van een gift, een 

schenking of een prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of 

feitelijke vereniging. 
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Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar 

zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school zoals 

die in het opvoedingsproject beschreven zijn.  

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. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het 

noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts.  

Voorbeelden van sponsoring zijn:  

▪ gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen 

▪ gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders 

▪ gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en        

schoolreisjes 

▪ sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten. 

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip 

sponsoring. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst zullen de volgende regels als uitgangspunt te 

gebruikt worden : 

▪ sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen 

▪ sponsoring moet 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 

▪ sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden 

▪ sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, 

de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de  

daarbij betrokkenen 

▪ sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. 

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

het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij 

een tegenprestatie 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  

(zie rubriek 4.15). 
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10. Bijdrageregeling ouders 

De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm 

te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te streven. 

Voor extra-schoolse prestaties vraagt de school  vergoedingen zoals ze in de infobrochure 

voorzien zijn. Onder de noemer extra-schoolse prestaties vallen o.m. het nemen van drank 

en maaltijden op school, het verzekeren van toezichten buiten de normale aanwezigheid van 

de kinderen, het deelname van niet-verplichte activiteiten, abonnementen op periodieken die 

niet geacht worden door alle leerlingen van een klas gebruikt te worden,… Deze opsomming 

is niet limitatief. 

Maandelijks krijgen de kinderen een onkostennota mee naar huis. Gezien deze nota in een 

geautomatiseerd systeem kadert, is het niet toegelaten het bedrag te wijzigen of een ander 

bedrag te storten. 

Indien er een vergissing in de aanrekening is, dien je de directeur of de administraief 

medewerker  te contacteren. 

We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 

10 dagen na ontvangst.  

Indien een onkostennota laattijdig of niet voldaan wordt, stuurt de school een herinnering 

met een uitnodiging om zo snel mogelijk te betalen. 

Als hieraan geen gevolg gegeven wordt zal de directeur contact opnemen met de ouders 

om in alle discretie de oorzaak van het niet-betalen te bespreken en om samen naar een 

oplossing te zoeken. 

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  

beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 

beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 

met elkaar gemaakt hebben. 

Bij herhaaldelijke niet betaling van onkostennota’s, waarbij het vermoeden leeft dat er 

geen bereidheid is tot overleg of samenwerking, kunnen kinderen uitgesloten worden van 

bepaalde diensten buiten de lestijden (opvang, maaltijden, tijdschriften,…). 

Wanneer een schoolrekening niet betaald wordt, wordt dit aan de advocaat van de school 

gemeld. Hij zal dan de nodige stappen zetten. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
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Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 

afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten 

die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 

 inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor 

materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen 

 na te streven.  De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking 

moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te 

streven (zie tabel verder). 

Volgende materialen worden 

vermeld in de ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen voor het gewoon 

onderwijs.   

Deze materialen zijn verplicht 

aanwezig op school.  

De school stelt de materialen in 

voldoende mate ter beschikking.  

Dit betekent niet dat dit materiaal 

voor elke individuele leerling 

aanwezig moet zijn.  

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  

Toestellen (ET LO 1.9)    

Klimtoestellen (ET LO 1.14)  

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)   

Boeken (OD NL 3.4)  

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  

Kinderromans (ET NL 3.5)  

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)  

Passer (ET WIS 3.5)  

Globe (ET WO 6.2)  

Atlas  (ET WO 6.11)  

Kompas (ET WO 6.3)  

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)  

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)  

Infobronnen (OD NL 3.4)  

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)  

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  

Materialen uit de volgende 

categorieën worden verondersteld 

in voldoende mate aanwezig te 

zijn en staan in functie van het 

nastreven van de 

ontwikkelingsdoelen of het 

bereiken van de eindtermen voor 

gewoon en buitengewoon 

onderwijs.       

Een school beslist op basis van 

haar pedagogisch project welke 

materialen zij wenst te gebruiken.  

Schrijfgerief  

Tekengerief  

Knutselmateriaal  

Constructiemateriaal  

Planningsmateriaal  

Leer- en ontwikkelingsmaterialen  

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –blaadjes,  

fotokopieën, software...  

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) 

materiaal  

Multimediamateriaal   

Meetmateriaal  

Andere   

Bij verlies of beschadiging van materiaal vermeld in de tabel hierboven kunnen de door 

 school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. 

 Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 
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▪ activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen 

bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 

respecteren. Deze bedraagt € 45 voor het kleuteronderwijs en € 90 voor het lager 

onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar. 

▪ meerdaagse uitstappen : voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van 

€ 440 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het 

kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. 

▪ er zijn ook diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 

maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een 

bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij 

het begin van elk schooljaar aan de ouders meegedeeld. De kosten die aan de ouders 

worden doorgerekend, moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie. 

In bijlage vind je een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. 

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.  Verplichte uitgaven zijn uitgaven 

die je zeker zult moeten doen.  Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht op 

school.  Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt aankopen.  Niet 

verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten 

waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je ze aankoopt of eraan deelneemt moet 

je er wel een bijdrage voor betalen.  Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor 

andere zijn enkel richtprijzen vermeld. 

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarvoor 

richtprijzen.  Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, 

het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert zich voor 

het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. 

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

Voor een aantal diensten  en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt 

een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze bijdragen zijn een raming; in de loop van het 

schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. Je zal daaromtrent vooraf en duidelijk 

verwittigd worden.  

Deze prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. 

We verwachten dat alle leerlingen minimaal én dagelijks hun eigen schooletui met balpen, 

potlood, gom, lijmstift en lat meebrengen naar school. 

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar 

gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in 

dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de 

kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt.  
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 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

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

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

aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Lijst met richtprijzen  

Scherpe maximumfactuur 

Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een 

aantal verplichte, maar rijke en kwaliteitsvolle 

activiteiten aan te bieden. Wij vragen een  bijdrage 

voor :  

o kleuter : 45 euro 

o lager : per leerjaar 90 euro 

Deze bedragen worden via de schoolrekening als 

volgt aangerekend: 

Kleuterafdeling:  

▪ € 15 in september 

▪ € 15 in januari 

▪ € 15 in april 

Lagere afdeling: 

▪      € 30 in september 

▪      € 30 in januari 

▪      € 30 in april 

Zwemmen ( verplicht) (vervoer, zwembad) 

 

 

Wij opteren voor minder zwembeurten, maar 

een langere zwemtijd. 

 

 

 

 

Zwembrevet: € 1,50 

Eerste leerjaar:  

▪ Zwemmen gratis, vervoer +/- €   46  

(10 beurten) 

Tweede leerjaar: 

▪ +/-  €  6 per beurt  x  9 beurten = €  54 

Derde leerjaar: 

▪ +/-  €  6 per beurt  x    7 beurten = € 42 

Vierde leerjaar: 

▪ +/-  € 6 per beurt  x    7 beurten = € 42 

Vijfde leerjaar: 

▪ +/-  €  6 per beurt  x    3 beurten = € 18 
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Zesde leerjaar: 

▪ +/-  €  6 per beurt  x    3 beurten = € 18 

Schoolreis :  

Maaltijden : zelf mee te brengen  

kleuterklas  

1ste en 2de leerjaar 

3de en 4de leerjaar 

5de en 6de leerjaar 

  

 

+/-  € 20 

+/-  € 25 (om de twee jaar) 

+/-  € 25 

+/-  € 25 (om de twee jaar) 

Jeugdauteur : 

1ste tot 6de leerjaar  

 

+/-  € 1 

Culturele uitstap +/-  €     5 

Sportdag SVS (kleuters en lagere school)  +/- €    3,5 - 4 

Busvervoer :  

▪ schoolomgeving (Lokeren, Dendermonde, …) 

▪ Oost-Vlaanderen (Gent, Wachtebeke,…) 

 

▪ +/- € 6 

▪ +/- € 9 

Gymkledij  (kan enkel op de school gekocht worden) 

T-shirt (verplicht) 

 

+/- €  9 

Minder scherpe maximumfactuur 

Maximum € 445 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs. 
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Bosklassen (facultatief en niet verplicht) 

Dit is van maandag tot en met vrijdag. 

1ste en 2de leerjaar 

Verblijf : +/- € 186 (dat schooljaar is er geen 

schoolreis voor deze klassen). 

Tweejaarlijks 

Spaarplan € 31 x 6 

Zeeklassen (facultatief en niet verplicht) 

Dit is van maandag tot en met vrijdag. 

5de  en 6de leerjaar 

 

Verblijf : +/- € 210  (dat schooljaar is er geen 

schoolreis voor deze klassen). 

Tweejaarlijks 

Spaarplan € 30 x 7 

De school biedt diensten aan waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken. 

Je kan vrij intekenen op: 

Tijdschriften : 

▪ 1ste kleuterklas (Doremini) 

▪ 2de kleuterklas (Doremi) 

▪ 3de kleuterklas (Doremi) 

* 5de en 6de leerjaar (Vlaamse Filmpjes) 

* kerstboek/paasboek/vakantieboek : 

 

* Vakantievriend : 

 

 

▪ +/- € 36 (per jaar) 

▪ +/- € 36 (per jaar) 

▪ +/- € 36 (per jaar) 

+/- € 31 (per jaar) 

Kleuterklas: +/- € 7 

1ste tot 6 e leerjaar: +/- € 7 

Kleuterklas : +/- € 8 

1ste tot 6de leerjaar: +/- € 8 

Warme maaltijd  Kleuters:  € 3 

Lagere school: € 3,5 

Soep +/- € 0,50 

Drankje refter +/- € 0,50 

Gedurende 30 weken wordt er 1 stuk fruit  

aangeboden op woensdag 

gratis 

Middagtoezicht +/- € 0,50 
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Voor- en naschoolse opvang * ‘s morgens : 1,28 euro ongeacht de tijdsduur 

(tussen 07.00 en 08.00 uur) 

* ’s avonds : 1,28 euro per beginnend halfuur  

(koek en drankje inbegrepen) 

Avondopvang vanaf het tweede kind van hetzelfde 

gezin: aan de helft van de prijs. 

Nieuwjaarsbrieven +/- € 2 (per stuk – met foto) 

Klasfoto +/- € 2,5 
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Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 

VZW Katholieke School Zele-Heikant, Bosstraat 179 te 9240 Zele 

 

Op datum van ………………………… wordt de inschrijving  van …………………………………… 

bevestigd door de school en de ouders. 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag.  

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school 

gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen 

ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het 

gebruik van de gegevens.  

 

Naam en handtekening directie 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat ze het 

opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met 

het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van 1 september 2020. 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.   

 

Te  ............................................ , de  ..........................................  

 

de ouder(s) (1) 

 

 

 

(1) Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in 

toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met 

instemming van de andere ouder 


