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1.  ALGEMEEN 
 

1.1 Welkom 
 

Eerst en vooral willen we je danken voor het vertrouwen dat je stelt in onze school. Je staat een deel van 
de opvoeding van uw kind af aan ons leerkrachtenteam. Dank hiervoor! Een vlotte samenwerking is daarbij 

essentieel. We hopen dan ook dat je ons christelijk opvoedingsproject ten volle steunt. Als school streven we 

immers elke dag naar kwaliteitsvol onderwijs en een zorgzame opvoeding met Petrus Jozef Triest als 
inspiratiebron. 

 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en 

contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel 
nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke 

reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 

organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager 
onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, 

welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en 
privacy. 

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

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder 
administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het 

pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 
Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

 
De directie en het schoolteam 
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Basisschool De Bron, 
een warm nest… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

We leren je vliegen  
met de vleugels  

die je hebt… 
of krijgt. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Lieve kinderen, 
 
Van harte welkom in de school “De Bron” ! 

Kom je voor het eerst naar de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. Stap je vol moed naar 

het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Ben je voor het eerst op onze school dan 

zullen we je helpen bij het aanpassen aan nieuwe mensen. 

Wees gerust, we zullen je helpen, je staat er nooit alleen voor ! 

We wensen je een fijn schooljaar.
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1.2 Wie is wie ? 
 

 

  Schoolstructuur 
 

De school met als officiële benaming: 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Bron 1” 

bestaat uit twee vestigingsplaatsen : 

a) Molendreef 16, 9920 Lovendegem, 09/370.72.17 

nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 

09 355 68 76                              

kleuterafdeling en lagere afdeling : A-klassen 

b) Kasteeldreef 73, 9920 Lovendegem, 09/370.72.17  

 nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 

09 355 68 76                                                    

lagere afdeling : A-klassen 
 

De school met als officiële benaming: 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Bron 2” 

bestaat uit twee vestigingsplaatsen : 

a) Molendreef 16, 9920 Lovendegem, 09/370.72.17  

 nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 

09 355 68 76                              

kleuterafdeling en lagere afdeling : B/C-klassen 

b) Kasteeldreef 73, 9920 Lovendegem, 09/370.72.17 

nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 

09 355 68 76                                         

lagere afdeling : B-klassen 
 

 
 

  Organisatie van de school 
 

De officiële naam van het schoolbestuur is 

V.Z.W. Vrij Katholiek Kleuter- en Basisonderwijs Schipdonck (V.K.K.B.O.S.), 

met zetel: Molendreef 16, 9920 Lovendegem. 

Het bestuur is de eindverantwoordelijke en eigenlijke organisator van het totale schoolgebeuren. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid en beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 

voor goed onderwijs. Hierbij doet zij een beroep op de Diocesane Begeleidingsdiensten en op Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen, gevestigd in de Guimardstraat, 1000 Brussel . 

 
  Personeel 

 

De leerkrachten en de directie zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en het onderwijs 

binnen de school. Naast het onderwijzend personeel fungeren ook onderhoudspersoneelsleden en 

administratieve medewerkers. Tevens wordt er ook een beroep gedaan op vrijwilligers bij estafettelezen, 

zwemmen, handvaardigheid, spel-activiteiten en op alle ouders die kunnen participeren in het schoolleven 

van de kinderen. 

 
  Oudervereniging 

 

De oudervereniging zet zich sinds lang in voor de praktische verwezenlijking en organisatie van heel wat 

schoolactiviteiten. Zij vergaderen regelmatig in plenaire vergaderingen en geregeld in kleinere 

werkgroepen. Ideeën over opvoeding en onderwijs worden er uitgewisseld. Er wordt advies gevraagd of 

overleg gepleegd over belangrijke wijzigingen in de schoolwereld van “De Bron”. De efficiënte werking 

van de oudervereniging is ons een steun in de rug. Het contactadres van de oudervereniging kan u 

vinden bij de identificatiegegevens van de school. 
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Schoolraad 
 

De schoolraad heeft als doel de schoolwerking te steunen en te oriënteren. Hiervoor wordt er formeel, 

zoals bij wet voorzien, in een drietal vergaderingen per jaar informatie uitgewisseld, advies uitgebracht, 

gemeenschappelijk overleg gehouden of instemming verleend aan de genomen beslissingen. 

De raad is door wettelijk verplichte verkiezingen samengesteld voor een periode van 4 jaar. 

Ze bestaat uit 3 geledingen met telkens twee vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, een 

vertegenwoordiging van de ouders en de lokale gemeenschap. 

De samenstelling kan u vinden bij de identificatiegegevens van de school. 
 

 
 Leerlingenraad 

 

De leerlingenraad heeft als doel een spreekbuis te zijn van de leerlingen uit de bovenbouw. Leerlingen uit 
het 5de en 6de leerjaar kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. In oktober wordt er een kiescampagne 

gehouden waarna een heuse verkiezing 2 kinderen uit het 5de en 2 kinderen uit het 6de kunnen zetelen in 
de leerlingenraad. Maandelijks zitten ze samen vanaf november met een klasleerkracht en directie om 

ideeën, verlangens en klachten  te bespreken. Zo kunnen initiatieven genomen worden om het 
schoolklimaat gunstig te beïnvloeden.
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1.3 Samenwerking VCLB en ondersteuningsnetwerk 

 

1.3.1 Hoe en wanneer kan je jouw CLB contacteren ? 

Elke school werkt samen met een CLB. Voor onze school is dit: 
Vrij CLB Meetjesland 

Visstraat 14 – 9900 Eeklo 

09 376 70 50 
info@vclbmeetjesland.be  

www.vclbmeetjesland.be  

A. Open ? 
 Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u).  

 Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een 

boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 

 De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de aanwezigheid van het 

CLB kan je navragen bij de school.  

B. Gesloten ? 
 Op zaterdagen en zondagen 

 Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-belgie.be/) 

 Van 15 juli tot en met 15 augustus 

 Tijdens de kerstvakantie van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019  

 Tijdens de paasvakantie. 

 

Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker: ook bij CLBch@t 
kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met jou bekeken hoe je best geholpen wordt.  

 

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be . 
 

1.3.2 Wat doet jouw CLB ? 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun 
functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier 

domeinen:  

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 
 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. 

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Meetjesland. Samen met het CLB heeft de school afspraken en 

aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks 
contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.  

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de 
school. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 

Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in 

principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere 
woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je 

ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. 
Onze school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 

mailto:info@vclbmeetjesland.be
http://www.vclbmeetjesland.be/
http://www.clbchat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
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bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan onze school bij problemen 
van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

1.3.3 Jouw CLB-dossier 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling 
een eerste keer is ingeschreven in een school. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en 

begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over 

het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het 
dossier is steeds mogelijk. Vraag aan je CLB-medewerker of aan de CLB-directie hoe dit kan. 

Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de 
inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB Meetjesland. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. 

Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.  

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 
werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB 

bekomen bij Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo. Je kan je echter niet verzetten tegen het 
overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, 

(indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en gegevens in het 

kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van 
de systematische contacten. 

1.3.4 Samenwerking met leerling, ouders en scholen 

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich 
gewaardeerd voelen en betrokken worden. De CLB-begeleiding wordt beschermd door het beroepsgeheim. 

Het CLB-team dat met jou en onze school samenwerkt, bestaat uit een contactpersoon en 

trajectbegeleiders. 
 De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij beluistert jouw 

vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk.  

 Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon je voorstellen om samen te werken met een 

trajectbegeleider van het CLB of je toeleiden naar een andere hulpverlener. De trajectbegeleiders 

bieden een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Trajectbegeleiders kunnen een 

arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige zijn. Jouw CLB-team bekijkt 

steeds wie het best jouw vragen om ondersteuning kan beantwoorden. 

Zoals reeds gezegd, kan de school voorstellen dat het CLB jou verder begeleidt. De school bespreekt dit in 

principe vooraf met jullie. Als dit om een of andere reden niet gebeurde, zal de CLB-medewerker in een 

eerste gesprek dit met jou bespreken en beslissen jullie ook hier samen of er nog verdere gesprekken 
volgen. In verontrustende situaties, kan de school het CLB rechtstreeks vragen om tussen te komen.  Jij en 

je ouders kunnen je ook niet verzetten tegen:  
 de begeleiding van spijbelgedrag;  

 systematische contactmomenten of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.  

 de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij 

problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Jouw CLB beschikt over een team van artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in 

preventieve gezondheidszorg. Zij verzorgen de systematische contactmomenten i.v.m. je gezondheid. 

(Men noemt dit ook soms “medisch onderzoek”). Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. 
Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van 

besmettelijke ziekten is verplicht. 
Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij dit verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben 

tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van 

het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren 
door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de 

kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek 
hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

Tot slot heeft je CLB nog een team van 4 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor infoavonden en 
infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende schoolloopbaan. 
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1.3.5 Klachten over of suggesties voor het CLB ? 

Ondanks de goede intenties en de kwaliteitszorg van het CLB, heb je misschien toch suggesties voor 
verbetering of liep de samenwerking met het CLB fout. Het CLB vindt het belangrijk dat je hun dat laat 

weten, zodat ze daar in de toekomst kunnen aan werken of een betere oplossing voor jullie kan vinden. 
Aarzel dus niet jouw CLB-medewerker of de CLB-directie te contacteren. Zij zullen je ook informeren over 

de klachtenprocedure. Deze vind je ook terug op www.vclbmeetjesland.be  en vervolgens klikken op “Over 

het CLB” en doorklikken naar “Klachten en suggesties”. 
De CLB-directeur is dhr. Tom Walgraeve. Hij is bereikbaar op volgend adres: 

Dhr. T. Walgraeve, directeur 
Vrij CLB “Het Meetjesland” VZW 
Visstraat 14  - 9900 Eeklo 
Tel: 09 376 70 50 
tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be  
 

Contactpersoon voor onze school: 
Sophie Steyaert 

psycho-pedagogisch consulent  
Tel: 09 376 70 50 
sophie.steyaert@vclbmeetjesland.be 
 

1.3.6 Ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: 
Neon+ (Netwerk expertisedeling en ondersteuning) 

Coördinator Neon+: Ellen Robrecht 

Regio Deinze – Meetjesland 
0479/90.11.58  

info@neonnetwerk.be 

1.4 Organisatie schooluren 
 
 Klasuren 

Voormiddag :  van 08.30 uur tot 11.40 uur 

Namiddag :     van 13.00 uur tot 15.45 uur 

op woensdag tot 11.25 uur en op vrijdag tot 15.00 uur 
 

 

De schoolpoort gaat telkens ‘s morgens open om 08.15 uur en ’s middags om 12.45 uur. 

Dit schooljaar komt er een toegang bij vanwege corona en de werken. De school is nu 

ook toegankelijk via de ingang van het buitengewoon onderwijs in de Kanunnik 

Triestlaan. 

Vanaf dan is er toezicht. Ook op het einde van de schooldag is er toezicht tot 15 minuten 

na het einde van de schooluren. Buiten deze uren kan je uw kind afhalen bij de 

gemeentelijke kinderopvang (IBO). 

Laat uw kinderen niet vroeger naar school komen. Zij zijn dan immers niet verzekerd! 

Wij rekenen erop dat de kinderen tijdig op school zijn en afgehaald worden via de juiste 

toegangsweg. Vijf minuten vóór het belsignaal op de speelplaats aankomen is een goede 

gewoonte. 

Te laat komen kan niet! Steeds aanmelden bij directie. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet gewettigde afwezigheid. 

 
 Middagmaal 

De kinderen kunnen ’s middags op school blijven eten. Dit toezicht kost  €0,75 per dag en per kind. 

Wij voorzien warme maaltijden. Ook een meegebrachte broodmaaltijd, aangevuld met soep of melk 

van de school is toegestaan. Er is steeds gratis water verkrijgbaar. 

 
 

http://www.vclbmeetjesland.be/
mailto:tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be
mailto:sophie.steyaert@vclbmeetjesland.be
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 Middagbewaking 

De kinderen die op school blijven eten houden zich aan de richtlijnen die gelden op de vestigingsplaats. 

Zo is het in de Molendreef niet toegelaten te rollerbladen, te knikkeren, voetballen of skateboarden in 

bijzijn van kleuters. In de Kasteeldreef is er een wisselend rooster voor voetbal en andere spelen. 

1.5 Voor- en naschoolse opvang 
 

 Ouders van kinderen kunnen een beroep doen op het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang), georganiseerd 

door de gemeente, voor voor- en naschoolse opvang. Er is op de school een brochure te verkrijgen. U kunt 
telefonisch contact opnemen met het IBO op het nummer 09/396 23 03 of via e-mail bko@lievegem.be. 

 

 Wij wijzen de ouders erop dat zij verantwoordelijk zijn voor hun kind indien ze hun kind vroeger dan 15 

minuten vóór de aanvang van de lessen (dus voor 8.15 uur en voor 12.45u) aan de poort afzetten. 

 
 Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar die ’s avonds naar de opvang gaan organiseren wij studie. 

Deze gaat door in de Kasteeldreef van 16.00 uur tot 16.45 uur, enkel op maandag, dinsdag en 

donderdag. Nadien gaan zij onder begeleiding naar de opvang. Het is niet toegestaan de studie 

voortijdig te verlaten. 

 

 Als ouder kan je ook beroep doen op busvervoer van en naar school georganiseerd door Strobbe Cars. 

Hiervoor neem je contact op met Luc Strobbe op telefoonnummer 0477 33 07 08.  
 

 

1.6 Oudercontacten 
 
Je bent welkom op onze school. 
 

Sommige gebeurtenissen zijn voor jouw kind zo belangrijk dat ze best zo vlug mogelijk besproken worden 

met de klastitularis. Stoor onze leerkrachten echter niet tijdens de lessen. Zij dragen verantwoordelijkheid 

voor de klasgroep en kunnen niet echt gericht naar je luisteren. U mag steeds voor of na de lessen iets 

melden/bespreken. Ook de schoolagenda is een dagelijkse schakel tussen ouders en school. Gelieve hem 

elke dag te bekijken en volgens de afspraken van de klas te ondertekenen. 

 

Informatie 

a) Info-avonden: eind augustus voor de kleuterklassen en begin september voor het 1ste tot het 

6de leerjaar. Dit is de ideale gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht en met het 

klasgebeuren. 

b) Tweemaandelijks krijgen de leerlingen “Nieuwslijn” mee naar huis, een brief met een kalender 

en korte informatie over het leven op school. Deze “Nieuwslijn” wordt meegegeven aan het 

oudste kind van het gezin. 

c) Website “De Bron” 

Voor de kalender met alle schoolactiviteiten kan je terecht op de website : 

www.debron- lovendegem.be 

e) Facebookpagina: https://www.facebook.com/debronlovendegem.                                                         

Je vindt er informatie in verband met geplande activiteiten op onze school en veel 

fotomateriaal. 

d) Oudercontacten 

Voor de lagere school zijn er per schooljaar twee oudercontacten voorzien: in de week 

voor de herfstvakantie en in de week voor de paasvakantie. 

Voor de kleuterschool is er een oudercontact in december en mei. 

Selectieve oudercontacten in de laatste maand van het schooljaar ondersteunen adviezen en 

beslissingen in verband met het verdere verloop van de schoolloopbaan van leerlingen (kleuters 

en lagere schoolkinderen). Ouders of de school kunnen steeds een extra oudercontact afspreken. 

https://www.google.be/search?q=Strobbe+Cars+Lovendegem&rlz=1C1SQJL_nlBE796BE796&oq=Strobbe+Cars+Lovendegem&aqs=chrome..69i57.6623j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.debron-/
https://www.facebook.com/debronlovendegem


12  

e) Heb je vragen over zaken die op schoolniveau georganiseerd worden, aarzel dan niet om 

de directie te bevragen. Wij staan je graag te woord. 

 
 
 

1.7 Inschrijven en toelatingen van leerlingen 
 

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

 

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

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

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, je niet 

akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of wanneer het kind wordt uitgesloten van 

de school als gevolg van een tuchtmaatregel.  

 

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

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

geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval 

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

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

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

inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie 

niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus 

van het lopende schooljaar. 
 

 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het 

schoolreglement.  

 
Algemene toelatingsvoorwaarden:  

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

bevestigt en de verwantschap. Wij werken bij voorkeur met de kids-ID. 

De inschrijving telt voor de duur van de hele schoolloopbaan. 

Alle ingeschrevenen worden op datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Dit 

gebeurt éénmaal in volgorde van chronologie. 

 
Toelatingvoorwaarden kleuteronderwijs :  

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is kan ingeschreven worden maar wordt pas op 2 

jaar en 6 maanden opgenomen in het stamboek. 

Kleuters zijn niet leerplichtig maar mogen instappen in de kleuterschool vanaf 2,5 tot 3 jaar op de 

volgende instapdagen: 

De eerste schooldag: 

 na de zomervakantie 

 na de herfstvakantie 

 na de kerstvakantie 

 van februari 

 na de krokusvakantie 

 na de paasvakantie 

 na Hemelvaartsdag 

Kleuters, ouder dan 3 jaar hoeven geen rekening te houden met instapdata. Er is ook geen 
nieuwe inschrijving nodig wanneer het kind naar het eerste leerjaar gaat. 
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Voortaan is er leerplicht vanaf 5 jaar in plaats van 6 jaar. Elke 5-jarige moet minstens 290 halve dagen 

op school zijn. Eigenlijk is maximale aanwezigheid het streefdoel. In de derde kleuterklas wordt extra 

ingezet op taalvaardigheid Nederlands zodat alle leerlingen goed voorbereid zijn om te starten in het 

eerste leerjaar. Andere kleuters zijn niet leerplichtig. Toch raden we ook voor hen een regelmatige 

aanwezigheid aan voor een goede algemene ontwikkeling en een goede taalontwikkeling in het 

bijzonder. Van de peuters verwachten wij dat ze zindelijk zijn wanneer ze starten.‘Niet zindelijk zijn’ gaat 

vaak gepaard met ‘niet schoolrijp zijn’. Bovendien is het ook om praktische redenen niet haalbaar. Bij het 

verschonen van een peuter zijn de andere kinderen aan hun lot overgelaten. 

In september van het jaar waarin uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les 

te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander 

leerplichtig kind onderworpen aan de controle op de leerplicht. 

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 de adviezen 

van de klassenraad en van het VCLB. 

 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar: 
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het voor 1 januari 6 jaar wordt en voldoet aan één 

van de volgende voorwaarden. 

 
 Het voorgaande schooljaar ingeschreven geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende het voorbije schooljaar ten minste 250 

halve dagen school liep. 

 Je beschikt over een bewijs dat het kind het voorbije schooljaar onderwijs heeft genoten in een 

Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. 
 Wanneer een kind de leeftijd van 7 jaar bereikt gelden de toelatingsvoorwaarden niet meer. 

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs: 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. 
In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden 

 
Taalscreening, de school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 
een taalscreening uitvoeren. Indien de school, op basis van deze resultaten, het nodig acht, wordt een 
taaltraject voorzien dat aansluit bij de noden van het kind. 

 
In het gewoon onderwijs kan de lagere schooltijd minimum 5 jaar en maximum 8 jaar duren. Het is wel 
zo dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. Alle vakken 
en vakonderdelen moeten gevolgd worden. Wegens gezondheidsredenen kan, in samenspraak met de 
directie, een aanpassing van het curriculum gebeuren. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige 
nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 
 
Inschrijvingsperioden: 
Onze school start de inschrijvingen voor een nieuw schooljaar op 1 september voorafgaand aan het 
bewuste schooljaar. 

 
 
 



14  

 

 

 

 
 

 

 

2. ONS OPVOEDINGSPROJECT 

Opdrachten Katholiek Basisonderwijs 
 

Basisschool “De Bron” wil, zoals de naam het zegt, een bron zijn voor uw kind. Denk hierbij aan 
een bron van geluk, maar vooral ook aan een bron waarin uw kind maximale ontplooiingskansen 
krijgt en zich af en toe kan herbronnen wanneer het even moeilijk gaat. Een bron leidt uiteindelijk 
ook tot een monding. Tijdens die weg zullen we uw kind helpen, sturen en begeleiden. Daarbij 
verliezen we de bijzondere capaciteiten en behoeften van uw kind niet uit het oog. 
“De Bron” is daarnaast een christelijk geïnspireerde school van de Zusters van Liefde te Gent. Petrus 
Jozef Triest was de man die in 1803 de kiem legde van deze congregatie. Als school nemen we dan 
ook zijn spiritualiteit, “Deus Caritas Est”, “God is liefde” als basis voor ons opvoedingsproject. Ook 
volgen we de 5 opdrachten ons opgelegd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit hebben we vertaald in 5 basisdoelen: 

 
 

1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 
 

 geïnspireerd door het geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus; 
 
 regelmatig pastorale activiteiten: vieringen, welzijnszorg, broederlijk delen, eerste communie en 

 vormsel, … ; 
 
 samen actie ondernemen ten voordele van kansarmen dichtbij in de Advent en ver weg in de 

Veertigdagentijd (o.a. de Vuurtoren van Lovendegem, Asha Hope in Sri Lanka, Touly in Senegal); 
 
 volgende christelijke waarden, reeds bij ons levend vanuit de traditie van Kannunik Triest en de 

Zusters van Liefde, onze stichters, geven ons handelen richting. 
 

 
 

2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 
 

 een harmonische ontplooiing van de totale persoon (verstandelijk, emotioneel, muzisch, sociaal, 

motorisch); 
 

 aandacht voor de samenhang tussen enerzijds de verschillende leerdomeinen en anderzijds de 

verschillende klasgroepen ( leerlijnen, verschillende uitstappen per leerjaar, pastoraal jaarthema, 

openluchtklassen, integratienamiddagen om de stap naar het 1e leerjaar en de bovenbouw te 

verkleinen, ...); 
 

 leren respecteren en zelfs waarderen van verscheidenheid in en buiten de school. 

 
 



15  

3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een 

doeltreffende didactische aanpak 

 
 een gedreven en enthousiast leerkrachtenteam; 

 gevarieerd onderwijs via verschillende werkvormen zoals groepswerk, kringgesprekken, 

hoekenwerk, leerwandelingen en openluchtklassen; 

 we staan open voor zinvolle vernieuwingen en we scholen ons voortdurend bij; 

 integratie van de moderne media: digitale schoolborden, computers, internet… 

 

 
4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 

 
 beantwoorden van de zorgvragen van alle kinderen met de beschikbare middelen; 

 remediëring en differentiatie in te bouwen; 

 de uitbouw van speciale aandacht voor kansarmen. 

 

 

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie 
 
 een open school met een positief klimaat; 

 aandacht voor een vlotte communicatie met ouders via de infoavond, oudercontacten, de 

nieuwslijn, maar ook informeel voor en na school, het schoolfeest en andere evenementen; 

 een bruisende oudervereniging ter ondersteuning van de school én de ouders; 

 overleg tijdens de schoolraad tussen ouders, leerkrachten, schoolbestuur en directie; 

 een nauwe samenwerking met het VCLB, de netwerkorganisatie Tabor en de 

pedagogische begeleidingsdienst.
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3. SCHOOLREGLEMENT 
 

Het schoolreglement en elke wijziging eraan wordt aan één van de ouders ter ondertekening voorgelegd. 

Het niet-tekenen ontslaat de leerling en de ouders niet van de verplichtingen opgenomen in dit reglement. 

Bij het niet-tekenen zal het schoolreglement aangetekend opgestuurd worden naar één van de ouders. 
 

3.1 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
 
Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. 

De klassenraad bestaat uit directie, zorgcoördinator, CLB en klasleerkracht.                
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: 

 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. 
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien, na toelichting, blijkt dat 
de ouders een kopie wensen, dan kan dat. 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad 

gaat na of de bereikte leerplandoelen, die het bereiken van de eindtermen beogen, 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 schoolkalender. De datum van uitreiking is ook de 
ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli 

als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.  

 
De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 

 De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De gegevens uit het LVS; 

 Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; 

 Het verslag van de leraar die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven 

aan de leerling. 

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

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. 
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    Beroepsprocedure 

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

 
Let op: 

 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

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

basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je 
moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen bv. Via e-mail bij de directie. Je krijgt een 

uitnodiging die de afspraak bevestigt. 
 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je 

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

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

mogelijkheden: 
o De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 
o De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. 

Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 
 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe 

klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 
aangetekende brief. 

 

Dhr. Jos Decleer 

vzw VVKBOS 

Molendreef 16 

9920 Lievegem 
OF 
 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je 
krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school 

geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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

van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen 

(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. 
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 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

 Het beroep is gedateerd en ondertekend. 
 Het beroep bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 

waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen 
overtuigingstukken toegevoegd worden. 

 Het beroep omvat een feitelijke omschrijving en motivering 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 van de 
ouders grondig zal onderzoeken. 

 De beroepscommissie zal steeds j o u  e n  j e  kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je zich 

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan 

samenkomen, vind je in de schoolkalender. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 
gewettigde reden of overmacht. 

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

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verder procedure, tenzij door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie 
streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep 

van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, even veel stemmen als de groep 
van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of 
het 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. 
 

3.2 Onderwijs aan huis 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school te komen, dan 
heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of 

een combinatie van beiden.  

 

De ouders moeten hiertoe 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 chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind 

onderwijs mag krijgen. 
 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na  

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

huis wijzen. 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 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 maken 

concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  
  

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. 

 

 

   

3.3 Afwezigheden 
 
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 08:30uur. 

Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je 
meldt je dan aan bij het secretariaat of bij de directie . 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.  

 

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

afwezigheden: 

 

 Ziekte 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. 

Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, dan moet die zo 

veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 

doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan er na samenspraak tussen school en VCLB 

één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich 

dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk 

briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de 

vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 

 

Je verwittigt bij elke afwezigheid van een leerplichtig kind, de school zo vlug mogelijk.  

(Molendreef 09 370 72 17, nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 09 355 68 76                               
Kasteeldreef 09 370 72 17) nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2020: 09 355 68 76                               
en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

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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 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 een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak 

woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. 

-    Het bijwonen van een familieraad. 

- De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het 

kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). 

- Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum). 

- Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar 

vervoer, overstroming,…). 

- Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet 

erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants- 

evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het 

Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods Nieuwjaar (2 

dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), 

de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het 

Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en 

Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke paasfeest. 

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is 
gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de 

school wordt opgevangen.  

 

 

 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.  

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet 

altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, 
naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd 

afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:  

- 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 
sportbeloften recht hebben); 

- trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor max. 6 lestijden per 

week, verplaatsingen inbegrepen 

- revalidatie tijdens de lesuren; 

- school-externe interventies 

- de deelname aan time-out-projecten; 

- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
 
 

Opgelet: deze afwezigheden dienen met de directeur besproken te worden en zijn geen 

automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen 

om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend 
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worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere 

terugkeer).De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en 

met 30 juni. 

 
 Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

Indien u denkt tot deze groep te behoren kan u steeds info verkrijgen bij de directie. 

 

 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. 
 

 

Onze school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke 
dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 

Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 

uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring 
en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

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

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart 
worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

 
 

3.4 Aanwezigheid op school - op tijd komen - vroeger naar huis 
 
De leerlingen zijn vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig: ‘s morgens vanaf 8.15u,  

’s middags vanaf 12.45u. 

Bij de jonge kinderen begint elke schooldag met een onthaalmoment. Dit is één van de belangrijkste 

momenten van de dag. De leerkrachten en de kinderen wensen dan ook niet gestoord te worden. Breng 

daarom ook uw kleuter tijdig naar school, vóór het belsignaal. Geef de kleuters af aan het hekje. U kunt daar 

ook een boodschap doorgeven. Nadat de rijen binnen zijn gaan de deuren op slot en dient u te bellen. Kleine 

kinderen worden naar de klas gebracht, grote kinderen gaan zelfstandig. 

 

 

Voor de leerlingen van de lagere school is het zeker belangrijk dat zij tijdig naar school komen (tussen 

8.15u en 8.30u en tussen 12.45u en 13.00u) Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en 

alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. 

Er is een schriftelijke toestemming nodig van de directie voor het verlaten van de school door een 

leerling(e). Deze toestemming kan enkel gegeven worden op vraag van één van de ouders. 

Te laat komen stoort de lessen en geeft uw kind een slechte start. Ouders zorgen ervoor dat 

hun kind op tijd vertrekt naar school of brengen hun kind tijdig naar school. 

In uitzonderlijke omstandigheden, en niet op regelmatige basis, kan een kind de school vroeger moeten 

verlaten onder toezicht van een volwassene. Hiervoor is steeds een toestemming van de directie vereist. Wij 

verwachten van u dus een telefoontje of u komt even binnen om uitleg te geven. 
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3.5 Revalidatie - logopedie 
 
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van 
revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 
 Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
 Revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 min. 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 VCLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de 

revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 
 Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het 

medisch attest, niet kan overschrijden. 
 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke 
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een 
dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 
 Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren 

waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een 
school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen 
worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog 
geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit 
advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 

 Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 

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

informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar 

een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de 

privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

  

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

 

3.6 Huiswerk, agenda’s, rapporten 
 
 Bij peuters worden de ouders geïnformeerd via een onthaalbrochure en een ‘heen-en-weer-schriftje’. De 

kleuters krijgen of maken zelf themabrieven… Op de infovergadering in augustus beschrijft iedere 

kleuterleidster hoe zij de ouders informeert. 
 

 De schoolagenda in het lager 
De schoolagenda blijft voor alle betrokkenen het hele schooljaar door een belangrijk instrument om het 

schoolleven te kunnen volgen. 

In het eerste leerjaar wordt hierin aan de ouders regelmatig informatie meegegeven over wat de 

eersteklassers moeten inoefenen. 

In het tweede, derde leerjaar noteren de leerlingen de lessen en taken op de dag van opgave. 
Vanaf het vierde leerjaar noteert men wanneer de lessen gekend en de taken afgewerkt moeten zijn en 

leren de kinderen hun week plannen. 

De schoolagenda moet volgens de klasafspraken nagezien én ondertekend worden door de ouders. 
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 Studeren 

De leerlingen worden geacht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht kan en mag steeds deze leerstof 

schriftelijk of mondeling opvragen. Ook onverwachte toetsen over parate kennis zijn mogelijk. Grote toetsen 

worden vooraf bekend gemaakt. 

In het vijfde en het zesde leerjaar wordt de planning ruim op tijd bekend gemaakt. De ouders krijgen 

hierover uitleg op de infovergadering van september. 
 

 Rapporten 

Vier maal per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee waarin de resultaten van de toetsen en de 

dagelijkse prestaties en attitudes worden vermeld door de klastitularis. 

Het rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen de ouders en de leerkracht voor het volgen van de 

vorderingen van het kind. 

Presteert het kind volgens zijn mogelijkheden? 

In het rapport vindt u een appreciatie van de leerkracht daaromtrent. Er wordt aandacht besteed aan 

sociale vaardigheden en leren leren, de wijze waarop het kind omgaat met zijn leeftijdgenoten in de klas 

en op de speelplaats (=leefhouding), alsook de wijze waarop het kind zijn schooltaak opvat 

(=leerhouding). 

 

De ouders ondertekenen het rapport voor kennisneming. 

Voor onze eersteklassers werd een aangepast leerrapport voorzien. Hierin kunnen ouders nagaan welke 

leerstappen de leerlingen reeds bereikt hebben en hoe ze die verwerkt hebben. 

 

3.7 Sponsoring 
 

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

daarvoor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van 

de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op een T-shirt… 

Schenkingen waar geen tegenprestatie tegenover staat vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het goed de volgende regels als uitgangspunt te gebruiken. 

De sponsoring : 

 moet in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

 dient verenigbaar te zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en de doelstellingen van 

de school; 

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

onderwijs stelt; 

 mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden; 

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

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

 mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. 
 
 

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

bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt 

gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband mee worden geconfronteerd. Het schoolbestuur 

moet in zulke gevallen oordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. 

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

klacht indienen bij: 

    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 

 

mailto:onderwijs@vlaanderen.be
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3.8 Bijdrageregeling ouders - maximumfactuur 
 

Van overheidswege werden er volgende bedragen opgelegd: 

-     €45 kleuteronderwijs 

-     €90  lagere klassen 

Voor meerdaagse uitstappen mag dit €445 bedragen gespreid over de lagere schoolperiode. 
 
 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kan men bijdragen vragen voor materialen die gebruikt worden om de ontwikkelingsdoelen 

na te streven of de eindtermen te realiseren. De overheid bepaalde de lijst met materialen die kosteloos ter 

beschikking moeten gesteld worden. 

 

1. Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon 

onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op de school. De school stelt de materialen in 

voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling 

aanwezig moet zijn. 

Het gaat om : spelmateriaal, bewegingsmateriaal, turntoestellen, klimtoestellen, rollend en/of glijdend 

materiaal, boeken, kinderliteratuur, zakrekenmachine, passer, wereldbol, atlas, kompas, kaarten, 

infobronnen, woordenboek, muziekinstrumenten. 

2. Van de volgende materialen beslist de school op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij 

wenst te gebruiken. Deze materialen zijn in voldoende mate aanwezig. 

Dit kan zijn : schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, meetmateriaal (hier mogen de kinderen ook 

vrijwillig hun eigen materiaal gebruiken) constructiemateriaal, planningsmateriaal, leer- en 

ontwikkelingsmaterialen, handboeken, schriften, werkboeken en werkblaadjes, fotokopieën, software, 

informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal, multimediamateriaal, … 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor : 

1. Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van eindtermen maar een meerwaarde bieden 

aan het onderwijs. 

2. Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs 

verlevendigen. 

3. Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting. 

Op de website vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur 

gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet 

kosteloos kunnen aangeboden worden. 

Wijze van betaling: bij voorkeur via domiciliëring maandelijks. 

Eindafrekening: er wordt maandelijks een afrekening gemaakt, te betalen binnen de 14 dagen na 

ontvangst. 

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

directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij 

verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. 

 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder gesprek, zal de 
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we eerst een oplossing via een aanmaning. Wordt 
hierop geen gevolg gegeven dan versturen wij een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment 
kunnen we de wettelijk maximale intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Enkel bij contante 
betaling stellen we onze diensten dan verder ter beschikking. 
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3.9 Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen 

moeten eraan deelnemen. 

 De lessen bewegingsopvoeding worden gegeven in de eigen gymzaal voor de kleuters en de leerlingen 

van het eerste, tweede en derde leerjaar. De leerlingen van de bovenbouw hebben gym in de gemeentelijke 

sporthal. 

 Zwemmen wordt georganiseerd in een beurtsysteem in het zwembad “Den Boer” te Zomergem. Bij de 

zwemlessen wordt de weg naar en van het zwembad per bus afgelegd. 

 Het gymuniform is verplicht voor leerlingen van de lagere school: een T-shirt (op school aan te 

schaffen), een broekje en gympantoffels zonder veters (door de ouders aan te kopen). Dit alles wordt in 

een gymzak van de school bewaard. Ook hier dient alles genaamtekend te zijn. Tijdens de gymlessen 

draagt men geen juwelen. 

 Voor de zwemles is er nodig: een badpak of zwembroek, twee handdoeken, een kam, een extra plastic- 

zak en een badmuts (verplicht door het zwembad). De kleur van de badmuts geeft aan in welke groep uw 

kind zwemt. 

 De leerlingen van het eerste leerjaar genieten gratis zwemmen (decretaal). 

Voor de leerlingen van het tweede tot het zesde leerjaar wordt het zwemmen ten dele bekostigd 

door de gemeente. 
 Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en/of aan de zwemles 

dienen hiervoor een doktersattest of een gemotiveerd schrijven van een ouder of voogd af te 

geven aan de leerkracht lichamelijke opvoeding of aan de begeleidende leerkracht, in geen 

gemotiveerd schrijven gaat de leerling mee. 

 

3.10 Extra-muros-activiteiten - schooluitstappen 
 

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

zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten 

deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel 

uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

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

voorzien. 

 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

 

 3de leerjaar: Bosklas: 2 nachten 

 5de leerjaar: Stadsklas: 2 nachten 

 6de leerjaar: Avonturenklas: 4 nachten 

 

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

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

murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te 

melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 
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3.11 Ongevallen en schoolverzekering 
 

 Verzekering - ongevallen – schade 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren: 

 tijdens de lessen; 

 tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband; 

 op weg van en naar de school (indien dit  - binnen het normale tijdsbestek - de veiligste heen- 

en terugweg is!). 

 
Medische tussenkomst wordt, indien nodig, zo snel mogelijk geregeld. Eén van de ouders betaalt zelf 

alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen en zorgt dat hij of zij hiervoor de nodige 

bewijzen van betaling ontvangt. Eén van de ouders of de leerling neemt onmiddellijk contact op met het 

secretariaat van de school, waar men een aangiftedossier opstelt en de nodige formulieren voor verdere 

tussenkomst verzorgt. 

Indien het ongeval op school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders. 

De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade, maar GEEN materiële schade (bijvoorbeeld aan 

kledij, brillen, fietsen,…). Daarom raden wij de ouders aan een familiale verzekering af te 

sluiten. 

 Schadevergoeding 
Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubilair en materiaal kan aan de ouders 

een schadevergoeding gevraagd worden gelijk aan de kosten van de herstelling. 

Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed. 

 
 Weg van en naar de school 

De weg van en naar de school moet steeds dezelfde zijn. Dit hoeft niet noodzakelijk de kortste, 

maar kan en is best de veiligste weg. 

De verplaatsingen thuis - school en omgekeerd gebeuren steeds zonder onderbreking. 

Indien deze regel niet wordt nageleefd vallen gebeurlijke ongevallen buiten de aansprakelijkheid van 

de schoolverzekering. 

 

3.12  Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde 
onderwijsniveau en zittenblijven 

 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het VCLB die onze school begeleidt, of een leerling kan 

overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de school die beslist waar de kinderen – bij een 

gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum) – terecht komen. De genomen 

beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. Zij geeft ook aan 

welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgend schooljaar voor je kind voorzien zijn. De school 

neemt deze beslissingen in het belang van het kind. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit 

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

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school 
verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 
kleuterschool na een instapdatum). 

 
 
 

 Verandering naar een ander leerjaar (behalve naar het eerste leerjaar of naar het eerste secundair) 

beslist volgens het decreet de klassenraad (klasleerkracht, zorgleerkracht en directie), in overleg en in 

samenwerking met het VCLB dat de school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgend 

leerjaar. De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. Het individuele recht 
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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 worden goed tegenover elkaar afgewogen. 

 Binnen onze scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem (scholen van Lievegem, Kaprijke en Lembeke)zal een 

gegeven advies van de klassenraad van de ene school opgevolgd worden door de klassenraad van de 

andere school. 
 
 

Elk kind is uniek en dat respecteren wij ten zeerste. Daarom wordt ook bij de klassamenstelling vooral 

gestreefd naar hechte, gelijkwaardige vrienden- en leergroepen. Een aangename klasgeest beïnvloedt het 

klasleven en de prestaties positief. Elk jaar worden alle kinderen besproken in overleg. 

 
Daar worden alle aspecten van het klasleven besproken in functie van een goede overgang en in functie van 

een goede samenwerking. Vanuit dit overleg wordt door alle leerkrachten een advies gegeven voor de 

vorming van klasgroepen. Na de indeling worden kinderen niet meer van klas verplaatst, ook niet op vraag 

van de ouders. Het heeft dus op geen enkel moment zin om leerkrachten of directie te bevragen over de 

klasverdeling. Wij rekenen op uw vertrouwen in deze beslissingen. De klaslijsten zullen pas eind  augustus 

worden gecommuniceerd. 

 

3.13 Kledij en uiterlijk 
 

 

Wij verwachten een verzorgde en nette kledij (geen vakantiekledij als topjes met spaghettibandjes en 

slippers) ook tijdens warme zomerdagen. Opvallende sieraden, tatoeages draagt men niet op school. 

Een verzorgd uiterlijk draagt bij tot een aangenaam leefklimaat. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich 

te distantiëren van de medeleerlingen. 

Gelieve er bij de keuze van de kledij rekening mee te houden dat kinderen spelen, knutselen, schilderen, 

zich bewegen, … 

 

3.14 Omgangsvormen – leefregels 
 

 

 Omgangsvormen 

De leerlingen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct. Een vriendelijk woord kost 
niets, daarom groeten wij elkaar. 

Bezoekers aan de school worden steeds beleefd benaderd. 

Het spreken met twee woorden is bij ons een goede gewoonte. 

 Rijen en rangen 
Bij het einde van elke speeltijd wordt een eerste belteken gegeven. Dit maant de leerlingen aan tot 

stilte en het opzoeken van hun klasrij. Bij het tweede belteken of het fluitsignaal gaan de kinderen 

in stilte en onder leiding van de titularis naar hun klas. 

Bij het begin van elke speeltijd komen de leerlingen in klasrijen naar buiten. 
Aan het einde van de schooldag komen de leerlingen in hun klasrij naar buiten en vervoegen 

zich onmiddellijk in de juiste rang om huiswaarts te gaan. 

 Toegang tot de klaslokalen 

De kinderen zijn enkel toegelaten tot de klaslokalen wanneer zij onder toezicht staan. Dit betekent dat 

tijdens de speeltijd, voor en na de schooltijd de klassen niet betreden worden, tenzij onder 

begeleiding van de leerkrachten. Dit houdt dus in dat het vergeten van boeken of materiaal geen 

reden kan zijn om na school de klas te betreden. Men kan steeds in het secretariaat toestemming 

vragen. 

 Afspraken rond pesten 

Onze school zorgt mede voor de opvoeding en (talent)ontwikkeling van de leerlingen die ons zijn 

toevertrouwd. De zorg voor een optimale leerconditie en een veilig en positief leerklimaat maken 

deel uit van die verantwoordelijkheid. Het voorkomen en aanpakken van pestgedrag en geweld op 

school maakt dan ook deel uit van ons takenpakket. Het is daarom ook belangrijk dat 

pestproblemen snel gedetecteerd worden en efficiënt aangepakt.                                            De 



28  

school en het VCLB spelen hierin een belangrijke rol. Wij rekenen dan ook op uw medewerking om 

problemen rond pesten, geweld of ongewenst gedrag snel te melden aan de leerkrachten en/of het 

VCLB. Met de hulp van materialen van het VCLB gaan we dan ook met de gepeste en de pester aan 

de slag. 

Belangrijker nog is echter het preventief optreden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zo 

organiseren we gedurende het jaar activiteiten om het positief klas- of schoolklimaat te 

bevorderen: jaarthema’s, gezamenlijke acties, kindercontacten in de lagere school. Er is veel 

aandacht voor uitdagend en goed spelmateriaal op de speelplaats. 
 

 

3.15 Eerbied voor milieu en materiaal 
 

 

 Zorg voor het milieu 

Als MOS-school wordt er aan de leerlingen gevraagd om respect te hebben voor het 

milieu. We werken actiepunten uit waardoor de leerlingen milieubewuster worden. Zo 

willen we het gebruik van herbruikbare genaamtekende plastic flessen stimuleren. 

Elke klas heeft een beurtrol om de speelplaats net te houden. 
 Gezonde voeding: Elke voormiddagspeeltijd wordt er fruit gegeten. Koekjes kunnen nog enkel in de 

namiddag liefst in een genaamtekende herbruikbare verpakking. 

 Schoolmateriaal en persoonlijke voorwerpen 

Schooluitrusting, schoolgerei (zowel dat van de school als persoonlijke voorwerpen) en kleding 

worden genaamtekend en met zorg behandeld. 

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op de school essentieel is, worden 

voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed en 

luxespelletjes,thuis gelaten. Een gsm kan je op school alleen maar verliezen. Bij uitstappen zijn de 

leerkrachten steeds te bereiken. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

eventuele diefstallen. 

Bij het verliezen of beschadigen van schoolboeken en/of schoolmateriaal kan de school een 

gepaste vergoeding vragen via de schoolrekening. 

 Verloren voorwerpen 
“Genaamtekende voorwerpen” kunnen onmiddellijk aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd 
worden. Andere “gevonden voorwerpen” worden gedurende een schooltrimester ter beschikking 
gehouden in de school en kunnen er afgehaald worden. Bij niet afhalen gaan deze naar een goed 
doel. 
 
 

3.16 Veiligheid en gezondheid 
 

 

 Gevaarlijk speelgoed 

De kinderen mogen geen elektronische toestellen, zak- of knipmessen, lederen ballen of 

gevaarlijk speelgoed meebrengen naar school. 

 Eerste hulp bij ongevallen 

Ondanks alle voorzieningen zijn steeds ongevallen op school mogelijk. Kleine verzorgingen doen we 

zelf bij middel van E.H.B.O.-materiaal die aan alle normen voldoet. Bij zwaardere ongevallen 

raadplegen we steeds direct een arts, zo mogelijk de huisarts, en trachten we de ouders te 

verwittigen. 

 Gezonde voeding 

Om gezondheidsredenen snoepen wij niet op school .Tijdens de speeltijden in de voormiddag kunnen 

de kinderen enkel een stuk fruit gebruiken. In de namiddag kan een koekje, bij voorkeur in een 

herbruikbare verpakking, of een stuk fruit. 

In alle klassen kan dagelijks melk en water gedronken worden. 

Wie ‘s middags op school boterhammen eet, kan daarbij soep, melk of water 

drinken. Op doktersvoorschrift kan men een ander drankje meebrengen. 
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 Brandveiligheid 

Om bij brand alle kinderen veilig te evacueren zonder paniek, houden we minstens eenmaal per 

jaar een brandevacuatie-oefening. Jaarlijks worden alle brandblusapparaten op hun werking en 

veiligheid gecontroleerd door de firma SOMATI. 

 Veilig verkeersgedrag 

Veiligheid eist een goede samenwerking tussen school/kind en ouders. Daarom : 

- houden we de schoolingangen vrij ! 

- hinderen we de rijen niet. 

- gebruiken we de privé-parking van de Triangel van de school niet als in- en uitstapplaats. 

- halen we kinderen persoonlijk af op de speelplaatsen of klassen,  of laten hen een rij 

volgen naar een afgesproken plaats. 

- grijpen we elke kans aan om samen met het kind alle verkeerssignalen, elke 

verkeersbegeleiding, alle veilige(r) of gevaarlijke(r) verkeersroutes, elke nieuwe of 

onverwachte verkeerssituatie, ... te bespreken, zorgvuldig in te oefenen of consequent en 

nauwgezet te volgen. 

 Info : politie Lievegem. 
 

- Fluohesjes zijn verplicht bij schooluitstappen en sterk aan te bevelen bij de verplaatsing van en  
naar schooll. 

 

 Selecteren van afval  

Wij zijn met onze school een grote afvalproducent. Wij willen ervoor zorgen dat de afvalberg niet te 

groot wordt. Daarom durven wij vragen om de kinderen een boterhamdoos mee te geven in plaats 

van brood in aluminiumverpakking. Verder stimuleren wij de kinderen om zoveel mogelijk afval te 

sorteren. Op school zijn verschillende verzamelplaatsen voor : papier en karton – PMD– batterijen. 

 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) 

In onze school is sedert september 2005 een preventieadviseur aangesteld. Zij staat in voor een 

goed preventiebeleid en zorgt voor de veiligheid en het welzijn van kinderen en leerkrachten. Indien 

er specifieke vragen zijn omtrent veiligheid en welzijn kan u haar contacteren op volgend e-

mailadres : hildegard.preventie@gmail.com 

 
 

3.17 Verjaardagen 
 
Graag zetten wij de jarige in de bloemetjes: het zingen van een lied, een kroontje, ... kortom we vieren altijd 

een beetje feest. De jarige mag zijn klasgenootjes trakteren, maar hier durven wij soberheid vragen. Een 

droge koek, een stukje fruit, is ruimschoots voldoende (geen snoep a.u.b.). 

Een boek of spel voor de ganse klasgroep in plaats van individuele traktaties wordt aanbevolen. 

 

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

fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg 

met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier 

kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun 

fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel 

bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

 

 

3.18.1  Begeleidende maatregelen 

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

en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst 
gedrag te komen.  

mailto:preventie@gmail.com
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Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met ………;    
• Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte 
gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je 

kind besproken;  

• Een begeleidingsplan:  
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je 

kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken 
uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

 

3.18.2 Herstel 

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

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

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 
 een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

 een herstelcirkelop het niveau van de leerlingengroep 

 een bemiddelingsgesprek 

 no blame-methode bij een perstproblematiek 

 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

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

onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een 

oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in 
punt 3.18.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt 

je dan per brief op de hoogte. 
 

 3.18.3 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid 
van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school 

aanwezig.  
Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 een specifieke opdracht; 

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 3.18.4 Tuchtmaatregelen 

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

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit 
van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel 

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

3.18.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

 een definitieve uitsluiting. 

3.18.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief 

te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een 
tuchtsanctie aangewezen is. 
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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. 

3.18.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

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

 

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een 
definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 

adviserende stem heeft. 
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief 

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij 
een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf 

vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing 

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

beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een 

andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen 

niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school 
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het 

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

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

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

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

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

uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten 

van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. 
Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te 
schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen 

deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 

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

3.18.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

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

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 
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Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:  

 

Voorzitter schoolbestuur: Dhr. Jos Decleer 

Naam schoolbestuur: VKKBOS 

Adres: Molendreef 16, 9920 Lievegem 

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: 
o Het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

ontvangst) 
o Het beroep omvat een feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

 
1 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. 

2 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan 
door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

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

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

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.   

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

schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 

meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 
schoolvakantie plaatsvinden. 

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

heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, even veel stemmen als 
de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 
beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting 

bevestigen of vernietigen. 

3 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen 
met een aangetekende brief aan jou meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 
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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.  
 

 

 

3.19 Vrijwilligers 
 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht de scholen om aan de vrijwilligers een 

organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ondertekent, kiest de school ervoor 

om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

Organisatienota : 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 : 700.592.476. De polis ligt ter 

inzage in het secretariaat. 

 Vergoedingen : De activiteit wordt onbezoldigd en vrijwillig verricht. De school voorziet in geen enkele 

vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligers onder ‘overeenkomst’ kunnen een onkostenvergoeding 

genieten. 

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

het verrichten van zijn/haar werk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van zijn/haar werk 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. 

 De vrijwilliger is volgens artikel 458 van het Strafwetboek gebonden aan beroepsgeheim. 

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

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als 

Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij 
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger 

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

 
 

3.20 Verboden middelen 
 
Rookwaren, drugs en alcohol zijn ten strengste verboden op school. Op schriftelijk verzoek van de ouders 

of voogd kan medicatie meegebracht en ingenomen worden. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden 

gesteld voor het toedienen van medicatie. 

 

3.21 Ouderlijk gezag - Echtscheiding 
 

3.21.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

3.21.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan 

de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals 
opgelegd door de rechter. 
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3.21.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van 
informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

 
Van goede communicatie, sereniteit en samen zoeken naar oplossingen wordt iedereen beter. 

 

 

 Informatie 

Elke ouder heeft recht op informatie tenzij de rechtbank daar anders over oordeelt. Deze info kan zijn : 

schoolresultaten,oudercontacten, uitstappen, infovergaderingen, schoolfeest, VCLB-mededelingen, 

tuchtprocedures… Al deze brieven worden meegegeven met het kind of via mail verstuurd. Op 

uitdrukkelijke vraag van de mede-ouder kunnen in het secretariaat afspraken gemaakt worden om 

dubbels op te sturen of te komen afhalen. Nieuwsbrieven zijn ook te raadplegen op de website 

www.debron- lovendegem.be. 

 Rekeningen 

De rekeningen worden in principe niet gesplitst, tenzij de rechtbank of beide ouders daar een 

eensluidende vraag over hebben. Deze graag overmaken aan de secretariaatsmedewerkers. 

 Afhalen 

Indien uw kind niet telkens door dezelfde ouder wordt afgehaald, geef dan een overzicht met data mee aan 

de leerkracht. De rechtbank kan de school verplichten om in bovenstaande gevallen anders te reageren. 

Het is de plicht van de ouders dit vonnis kenbaar te maken. 

 

3.21.4 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. 

 

3.22 Preventie en welzijn 
 
Het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten en alle medewerkers van de school nemen het welzijnsbeleid 

ter harte. Niet enkel omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt 

doorgelicht, maar ook om de opvoedkundige, beleidsmatige en ethische waarden die hieraan verbonden zijn. 

Wij denken dan aan ‘zorg dragen voor elkaar en voor materialen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, 

voor de school, voor de natuur’. 

De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur eindverantwoordelijke is voor het welzijnsbeleid, maar 

de taken verdeelt. Alle medewerkers zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Onontbeerlijk is daarin 

het advies van de preventieadviseur (Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk : IDPB) We 

vergeten echter niet om naast de directie, leerkrachten en medewerkers ook de leerlingen en hun 

ouders bij het beleid te betrekken. Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid maar kans op slagen heeft 

als het gedragen wordt door alle geledingen van de school. 

 

3.23 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. 

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

als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

 

http://www.debron-/
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3.24 Privacy en publicatie van foto’s 
 

3.24.1 Welke informatie houden we over je bij? 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de 
schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind 

op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de 
begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding.  

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Schoolonline. We maken met de 

softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet 

gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien 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 directie of onze 

preventieadviseur Hildegard Termont. 

 

3.24.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 

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

volgende voorwaarden: 

 de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de 

essentiële 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 en een verslag aan de 

nieuwe school door te geven. 

3.24.3 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 geluidsopnamen. 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 je toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 
opnemen met het secretariaat. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of 

geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, 

niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
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Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de 

schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

3.24.4 Recht op inzage, toelichting en kopie. 

 

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

die 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.  

 

3.25 Medicatie en andere medische handelingen 
 

Zieke kinderen horen in ieder geval thuis te genezen. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school 

vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk 

attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit attest is te vinden op onze website. 

 
Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school geen medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of 

een ander opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

 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. 
of 

Wij beschikken over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende medicijnen, met name … . Enkel 
als je vooraf toestemming hebt gegeven en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je kind één 

van die geneesmiddelen in zeer beperkte mate aanbieden. Op een lijstje geef je aan welke geneesmiddelen we 

je kind wel en niet mogen geven. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer eventuele allergische 
reacties. Elk gebruik van een geneesmiddel noteren we in een register.  

- Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

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

toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind 

vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en 
erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het 

aanvraagformulier kan je verkrijgen bij … .  
of 

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.  

of 

Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde 

handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts 

of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit.  
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3.26 Recht op inzage en toelichting 
 
Ouders hebben recht op inzage en toelichting bij de leerlinggegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die 
verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie 
willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 
 

3.27 Klachtenregeling 
 

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

met de directeur/voorzitter schoolbestuur. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling 

overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te 

komen. 
 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een 
volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 

gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het 
indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 

correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contactformulier op de 
website van de Klachtencommissie. 

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

volgende voorwaarden voldoet: 

 De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 
 De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 

objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

 De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld. 

 De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste 

hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet 

onder haar bevoegdheid: 
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. 
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. 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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3.28 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 e-mail of brief. 
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

4. 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 de volle 
steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. 
Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 
 

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan  
evalueren. 

 
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 

 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat je zicht hebt op de 

werking van de school. Daarvoor plannen we in augustus een ouderavond voor de kleuterklassen en in 
september voor de lagere school. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en vooral met de 

manier van werken in deze klas. 

 
We willen je graag informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk of via mail. 
We organiseren ook twee individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op 

welke data die doorgaan. Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te 
werken rond de opvoeding van jouw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
Als je niet op een oudercontact kan aanwezig zijn, hebben wij graag dat je een gesprek aanvraagt op 
een ander moment. 
Als u zich zorgen maakt over jouw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een 
gesprek aanvragen met de leerkracht van jouw kind. Dat doe je telefonisch via de school of rechtstreeks 
met de leerkracht. 
Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over jouw zorgen en vragen t.a.v. de leer- 
en leefontwikkeling van jouw kind. 

 

 
Onze school hecht eveneens belang aan de samenwerking met de oudervereniging die regelmatig 
meewerkt aan de uitwerking van een aantal thema’s (vb. rond veiligheid, sport,…). De oudervereniging 
geeft door haar activiteiten ook een bijdrage aan de opbouw van het gemeenschapsgevoel tussen ouders- 
school en kinderen. 
In de regelmatige contacten met de oudervereniging worden ook onderwerpen m.b.t. ‘gemeenschappelijke 
belangen van de kinderen’ behandeld. (speelplaats, zandbak, eetzaal, …) 

 
 
Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat e 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 uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 

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 uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het 
CLB.  

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


39  

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. 
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.  
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.  
 (meer over afwezigheden 3.3) 
 
 
 

 
 

 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we de evolutie van jouw kind gericht 
volgen. Dit doen we door het werken met een digitaal kindvolgsysteem: Schoolonline. Sommige kinderen 
hebben op bepaalde momenten nood aan zorgondersteuning in of buiten de klas. 

 

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou 
na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen 

in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de 

orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we 
verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier 

als ouder verzet tegen aan te tekenen. 
 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal 
worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 

verwachten. 

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

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 
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5. INSPRAAKORGANEN 
 

5.1 Leerlingenraad 
 
 

Het schoolparlement komt 1 maal per maand samen vanaf de maand november. 
 

De raad is samengesteld uit leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Het vijfde leerjaar vaardigt 2 

leerlingen af. De nieuwe afgevaardigden worden jaarlijks verkozen tijdens de maand oktober door leerlingen 
van het 4de, 5de en 6de leerjaar voor een periode van 1 jaar. 

 

Onder leiding van een leerkracht en de directie bespreekt de leerlingenraad de agendapunten die door de 
kinderen, de leerkrachten en de directie aangebracht worden. 

 

5.2 Schoolraad 
 

 
 

Voorzitter:                                Dhr. Tim Coppens 
 

Voor de ouders:                     Mevr. Annelies Serroen 
 

Voor de lokale gemeenschap:      Mevr. Viviane Rotthier en mevr. Conny Nimmegeers 
 

Voor het personeel:                         Mevr. Gratia Van Renterghem 
 

Mevr. Katlijn Pauwels 
 

5.3 Oudervereniging 
 

 
 

Mailadres: oudervereniging.lovendegem@gmail.com 
Webadres:  https://www.facebook.com/ouderverenigingDeBron 

 
 

Voorzitter:                  Dhr. Bert Mestdagh 
 
Secretaris:                 Mevr. Nancy Van de Kerckhove 
 
 

Penningmeester:        Mevr. Laurence Stevigny 
 
 

Een lijst met de namen van de leden kunt u verkrijgen bij de voorzitter. 

Actieve leden zijn altijd welkom!

mailto:oudervereniging.lovendegem@gmail.com
https://www.facebook.com/ouderverenigingDeBron
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6. NUTTIGE ADRESSEN 
 
 
 

 

Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72  

e-mail: 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

 
Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake 

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 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

