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Beste ouder 

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 school- 

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

van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.  
In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leer-

lingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, 

onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijns-

beleid, 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 school-
reglement. 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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DEEL I - INFORMATIE 

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

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

wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

1 Contact met de school 

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

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur: Hilde Peeters 
 

Telefoon:  09 377 86 89     
GSM:  0494 63 47 62  
e-mail:   directie@kersenpitje.be 

 
Secretariaatsmedewerker: Ingrid Vols 
 
Telefoon:  09 377 86 89 
e-mail:   secretariaat@kersenpitje.be 

 
Zorgcoördinator: Charlotte Minten 

 
Telefoon:  09 377 86 89 
e-mail:   zorg@kersenpitje.be 

 
Lerarenteam Hoofdschool Toekomststraat en Wijkafdeling Bellebargie 

 
Het lerarenteam kan tijdens het schooljaar wijzigen. Voor de samenstelling van ons lerarenteam 
verwijzen we naar de website van de school, waar een overzicht te vinden is. 
www.kersenpitje.be  

 
  
Schoolstructuur 
 
Hoofdschool:  
’t KERSENPITJE  
Toekomststraat 14 – 9950 Waarschoot 
Tel. 09 377 86 89 – GSM 0494 63 47 62  
  
Vestigingsplaats:   
BELLESCHOOL     
Bellebargie 2 – 9950 Waarschoot     
Tel. 09 377 99 28 

 
 

Scholengemeenschap 
 

Naam: De Wending 
Coördinerend directeur: Dirk De Vrieze 

 
Schoolbestuur  

 
Onze school behoort, samen met de Vrije Lagere School ‘De Lieve’, tot de VZW Katholieke Scho-
len Waarschoot.     
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van ons onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor het 
beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van dit onderwijs. 
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In het schoolbestuur zetelen volgende personen:  
 
Voorzitter:  
De heer Eric Van de Weghe  Hugo Verriestlaan 50,  9950 Waarschoot 
 
Secretaris:  
Mevrouw Laura De Keer  H. Consciencelaan 45, 9950 Waarschoot  
 
Bestuurders:  
De heer Dirk David   Weststraat 124, 9950 Waarschoot  
De heer Marc Van Haele  Weststraat 60,  9950 Waarschoot  
De heer Marc Van den Bulcke Berg 9,   9950 Waarschoot 
      
 
  
2 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren en 
opvang 

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.15 u. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de lessen van  

8.30 u. tot 11.40 u.  

Woensdag begint de klas eveneens om 8.30 u. maar eindigen de 
activiteiten om 12.05 u. 

’s Middags opent de poort om 13 u.  

De lessen vangen aan om 13.15 u. en eindigen om 15.35 u.  

De kinderen die niet tijdig afgehaald worden, gaan naar Domino, 

de betaalde opvang. Ook in de Belleschool worden de kinderen 

naar Domino gebracht. 

 Wij organiseren geen voor- en naschoolse opvang, wél middagop-

vang. De gemeente Lievegem organiseert de voor- en 

naschoolse opvang te Waarschoot. (Domino) 

 

Vakanties 

 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

 

 

 

herfstvakantie:  zaterdag 26 oktober - zondag 3 november 

kerstvakantie: zaterdag 21 december – zondag 5 januari 

krokusvakantie: zaterdag 22 februari – zondag 1 maart 

paasvakantie: zaterdag 4 april – zondag 19 april 

zomervakantie: woensdag 1 juli – zondag 1 september  

 

- vrijdag 27 september 

- maandag 3 februari 
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Pedagogische  
studiedagen 

- woensdag 16 oktober 

- woensdag 22 januari 
 

- woensdag 10 juni 

3 Samenwerking 

3.1 Met de ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 

steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de  

directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagement- 

verklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Ouderraad Voorzitter:  
Barbara De Ronne 

barbara_de_ronne@hotmail.com 

 

Schoolraad Voorzitter:  
Mevr. Zoë Verdegem 

jipenjanneke@kersenpitje.be 

 

Oudergeleding: 
Barbara De Ronne 

Lies Laureyns 

Sona De Vriendt 

Personeelsgeleding:  

Mevr. Floor Mussche 

Mevr. Marthe Goethals 

Lokale gemeenschap: 

Dhr. Danny Coopman  
Mevr. Veerle Vereecke   

Mevr. Rita Boes 

 

3.2  Met externen 

 Centrum voor  
 Leerlingbegeleiding 
 (CLB) 

   Onze school werkt samen met het CLB  

   Centrum voor Leerlingen Begeleiding 
   Visstraat 14   

   9900 Eeklo   

   Tel. 09 376 70 50  

   info@vclbmeetjesland.be   
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   Contactpersoon CLB: 

   Mevr. Ineke Van Den Bossche 

   ineke.vandenbossche@vclbmeetjesland.be 

    

   Arts CLB: 

   Mevr. Valérie Vermeiren 

   valérie.vermeiren@vclbmeetjesland.be 

  

Voor je rechten en plichten bij het CLB: bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving  

punt 2. 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische af-

wezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het 

CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren 

en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast 

biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een 
groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep 

doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Ondersteuningsnetwerk: Onze school is aangesloten bij het volgende ondersteuningsnet-

werk: 
 
     NEOn+ ondersteuningsnetwerk  
     p/a Kouter 93  

     9800 Deinze  

      info@neonnetwerk.be  

     GSM 0479 90 11 58  

 

 

3.3  Nuttige adressen 

  

Klachtencommissie  
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
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Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
t.a.v. Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

DEEL II - Pedagogisch project 

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

school. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of re-

ligieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners 

zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katho-
lieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school 

verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten 

dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze 

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

de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op deze web-

site: www.katholiekonderwijs.vlaanderen 
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1  Onze Visie en ons pedagogisch project 
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DEEL III - Het reglement 

 

1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kin-

deren. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwach-

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

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

voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

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

Oudercontacten 

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

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar 
een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar vn je kind en met de 

manier van werken. 

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

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

een gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je best telefonisch of via email naar de 

directie. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

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

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

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

kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig 

en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een 

succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we bege-

leidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen 

en behouden van de schooltoeslag en voor de toelating tot het lager onderwijs. Om toegelaten te 

worden in het lager onderwijs, dient je kind ten minste 250 halve dagen op school aanwezig te zijn 

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

aan het CLB. 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen. De school begint om 

8.30 u en eindigt om 15.35 u . Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directie. We 

verwachten dat je ons voor 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

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

Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.  

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

aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 15). Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een kleutervolgsys-

teem (KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele be-

geleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

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

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

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

wij als school kunnen organiseren. 

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

kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan ver-

wachten 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 infor-

matie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen onder- 

steunen. 
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2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure onderwijs-
regelgeving punt 3) 

 

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

schoolbrochure, folders, … 

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

en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving 
stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uit-

sluiting 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, 

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 af-
geleverd 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 leer-

ling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

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

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

31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

2.1  Aanmelden en inschrijven 

Onze school heeft nog geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle kinderen inschrijven. 

Alle kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van september van het voor-

afgaande schooljaar. 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool ’t Kersenpitje, dan hoeft het zich niet opnieuw in te 

schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs in lagere school De Lieve. 

 

 

2.2 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. 
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2.3 Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taal-
screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 

acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taal-

screening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltra-

ject. 

 

 

3 Ouderlijk gezag  

 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter 

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

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

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

 Afspraken i.v.m. brieven, …: Indien de ouders dit willen, zal de school zorgen voor  

dubbele briefwisseling. 

 Afspraken in verband met oudercontact: Het is fijn als gescheiden ouders toch nog  
samen naar het oudercontact van hun kind komen. Indien de ouders het wensen, zijn 

aparte oudercontacten mogelijk. 

3.4 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 afwis-

selend in verschillende scholen in-en uitschrijven.  
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4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

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

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

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

ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 

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

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

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

baan van school verandert, terechtkomt. 

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

kleuterschool na een instapdatum). 

 

 

5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

 

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

onderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze 

zijn niet onderworpen aan de leerplicht.  

5.1 Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.  
 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 

voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 
 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  
 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 

de schooluren plaats vinden. 

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

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

5.2  Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is 
geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezig-
heid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de 
school. Voorbeelden hiervan zijn:  

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant; 
 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
 vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,  

het katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
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5.3  Afwezigheden waarbij de directeur toestemming dient te geven. 

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

tie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereni-

ging of culturele en/of sportieve manifestaties  
 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17) 
 de deelname aan time-out-projecten;  
 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

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

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

5.4       Problematische afwezigheden 

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

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

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

ken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en 

de infobrochure onderwijsregelgeving). 

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

sche afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ou-

ders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan ko-

men, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon  

internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke 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-specia-

list nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

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

na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwon-
gen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden her-

valt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tij-

delijk 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. 
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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 bui-

ten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van 

de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit 

dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand 
van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe 

verplicht. 

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

wijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis ver-

vuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

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

De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het 

kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid 
om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan sa-

men met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) 

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

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen 

te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag duren. Die activiteiten maken name-

lijk 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.  

 

8 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen 

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kan-

sen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een 
mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 

oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 

tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde 

gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

8.1  Begeleidende maatregelen 
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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.  

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

een gesprek met de directie en/of CLB-medewerker.   

Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leraar naar de time-

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

wordt dit kort met je kind besproken.  

Een begeleidingsplan: 
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 verantwoor-

delijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

Herstel  

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

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

over met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
 een bemiddelingsgesprek;  
 no blame-methode bij een pestproblematiek; 
 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

 

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

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

dereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaar-

digde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten 

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

 

9 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-ver-

plichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitga-
ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 

wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 

enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 

de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
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Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Max. 45 EUR/schooljaar 

Uitstappen 
 
Schoolreis 1ste kleuterklas 

Schoolreis 2de kleuterklas 

Schoolreis 3de kleuterklas 

Leeruitstappen 

Cultuur 

Toneel 

Museum 

Andere bv. poppenkast 

Sportactiviteiten 

Zwemmen 3de kleuterklas (5X) 

Sporttweedaagse 

 

 

+/- 10 EUR 

+/- 20 EUR 
+/- 20 EUR 

+/- 10 EUR 

 

+/- 5 EUR 

+/- 5 EUR 

+/- 5 EUR 

 

+/- 10 EUR 

+/- 3 EUR 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

 

In de eetzaal 

Warme maaltijd  

Middagtoezicht 

Melk 

Soep 

Tijdschriften 

Doremini, doremix, doremi 

Vakantieboek 

Naar het 1ste leerjaar 

Vakantiekalender 

 

 

 

2,80 EUR 

0,80 EUR  

0,40 EUR 

0,40 EUR 

 

36 EUR 

7 EUR 

7 EUR 

8 EUR 
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9.1 Wijze van betaling 

Alle rekeningen gebeuren met domiciliëring. Maandelijks krijgt uw kind een factuur mee. Kijk 
deze rekening goed na. Je krijgt enkele dagen de tijd om opmerkingen door te geven aan de 
leraar. Na enkele dagen worden de betalingen uitgevoerd door de bank. 

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

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

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

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

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

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

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

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

met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste beta-

lingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

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

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

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

sing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwe-

zig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al 

gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

 

10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure  
onderwijsregelgeving punt 9) 

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

jaarlijkse schoolfeest. 

 

11 Vrijwilligers 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers (ver-

voer, speelmama’s, …). De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aan-

tal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprake-

lijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Het verzekeringscontract werd 

afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum. 
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Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering 

van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij het 

Interdiocesaan Centrum. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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

een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefoni-

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

trouwelijke 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. 

  

12 Welzijnsbeleid 

12.1 Luizenpreventie en –controle 

Ondanks de vele behandelingen en alertheid van de ouders, moeten we op school regel-

matig vaststellen dat deze kriebelbeestjes welig kunnen tieren. Om dit probleem een halt 
toe te roepen, richt de school na elke vakantie standaard een ‘luizencontrole’ in. 

Indien u, als ouder, niet wil dat je kind door een schoolmedewerker gecontroleerd wordt, 

deel je dit mee aan de directie. Enkel en alleen na deze mededeling, wordt je kind niet 

gecontroleerd. De kleuters bij wie luizen of neten aangetroffen worden, krijgen een brief 
mee naar huis met de specifieke vaststelling. Na een tiental dagen volgt een tweede con-

trole bij de kleuters die luizen en/of neten hadden. Deze ouders krijgen opnieuw een 

brief hierover mee en eventuele tips. Indien u dit wenst, bezorgen we nog een extra fol-

der van het CLB met eventuele extra uitleg. 

Samen het probleem aanpakken is immers de enige manier om van die vervelende beest-

jes af te geraken. 

12.2 Verkeersveiligheid 

Verwachtingen naar de ouders: 

 

Kies voor uw kind een veilige weg om naar school te gaan en leer het de verkeerstekens te 

volgen. Geef ook zelf het goede voorbeeld. Stimuleer je kind om dagelijks een reflec-
terend jasje aan te trekken zodat ze goed zichtbaar zijn. De jongste kleuters worden ge-

bracht en afgehaald in de klas, de oudste kleuters in de veranda. De ouders van de Belle-

school wachten bij het afhalen aan de schoolpoort. 

12.3 Medicatie 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd wor-

den en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de 

school een arts om hulp verzoeken. 

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

aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter 

dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  
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Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 

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

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

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

12.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Niettegenstaande alle voorzieningen worden genomen om ongelukken te voorkomen, zijn er af en 

toe toch kleine verzorgingen nodig. Op school zijn er E.H.B.O.-kasten die regelmatig gecontro-

leerd en aangevuld worden. Bij een ernstiger voorval, zullen de ouders steeds eerst gecontacteerd 

worden. Indien de tussenkomst van een geneesheer nodig is, wordt uw huisarts – in de mate van 

het mogelijke – geconsulteerd. 

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

recht bij de directeur. 

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

verbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

13 Afspraken en leefregels 

13.1 Gedragsregels 

Bewegingsopvoeding 

Bewegen is een belangrijk aspect in de totale ontwikkeling van het kind. Wekelijks hebben onze 

kleuters 2 uur gymmen waar ze op een speelse manier tot bewegen komen. Vervolgens worden er 

heel regelmatig bewegingsmomenten voorzien in de klas of erbuiten. 
 

Jarigen 

Jarig zijn is leuk. Er wordt dan gezongen en gevierd op school. Op het einde van elke maand, wor-

den de jarige kleuters van de betreffende maand extra in de bloemetjes gezet door alle kleuters 

in de speelzaal. Indien je iets wil meegeven, vragen wij dit heel sober te doen door bv. een cake, 
een koekje, een ijsje, … mee te geven. Snoep hebben we liever niet. 

13.2 Kleding 

De kledij is vrij. Aangepast schoeisel is belangrijk voor de veiligheid: het dragen van slippers, 

klompen of crocs  is daarom verboden. Ook paraplu’s worden om die reden niet toegelaten.  

Voor uw kind is het gemakkelijk de jas op te hangen als er een GROTE lus aan is. 
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13.3 Milieu op school 

Schoolacties 

 

Drinken 

Elke voormiddag kan er een brikje volle melk gedronken worden in de klas. 
Alle kleuters beschikken over een eigen drinkbusje dat ze van thuis meebrengen. De ganse 

dag door mogen de kleuters water drinken. De juf vult dagelijks de individuele drinkbusjes 

met vers kraantjeswater. Uiteraard dient enkel de melk betaald te worden. Er worden 

GEEN andere dranken meegebracht naar school.  

 
Fruit en koeken 

Elke voormiddag eten de kleuters een stukje fruit dat ze van thuis meebrengen. Het is 

handig als dit reeds in stukjes gesneden is. In de namiddag krijgen de kleuters een droog 

           koekje. Hiervoor zorgt onze ouderraad en hoeft u dus niet mee te geven. 

 
           Boterhamdoos 

           Om vriendelijk te zijn voor ons milieu, dringen we erop aan om de boterhammetjes mee te  

           geven in een genaamtekende boterhamdoos. 

          13.4 Eerbied voor materiaal 

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

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

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

digd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van 

nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

13.5 Afspraken rond pesten 

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

de school als volgt te werk: 

1. De juf houdt een gesprek met de pester en de gepeste leerling. Ze brengt beide ouders 

op de hoogte. 
2. Het zorgteam (zorgjuf, clb-medewerker en directie) wordt op de hoogte gebracht. 

3. Er wordt een stappenplan opgesteld en dit wordt opgevolgd door de klasjuf en het zorg-

team. 

13.6 Bewegingsopvoeding 

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

enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

13.7 Afspraken i.v.m. zwemmen 

In de 3de kleuterklas gaan de kleuters 5 keer zwemmen. De kleuters worden verdeeld in 3 

niveaugroepen om op eigen niveau van de zwemlessen te kunnen genieten. De gemeente 
Lievegem betaalt de inkom van het zwembad voor elke kleuter en komt tussen in de kos-

ten van het busvervoer. 
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14  Leerlingenevaluatie 

Het is één van de kerntaken van de klasjuf om haar toegewezen kleuters goed op te volgen. Ze 

noteert haar observaties in haar observatieschrift en belangrijke zaken neemt ze op in het KVS 
(kleutervolgsysteem). Drie keer per jaar worden alle kleuters besproken met de zorgjuf. De zor-

genkleuters worden besproken op het MDO (Multi-Disciplinair Overleg) waaraan naast de klasjuf en 

de zorgjuf ook de directie en het CLB deelneemt.  

 

 

15  Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 

voorzien. Dit doen wij door samen te werken met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

Aan elke school is een CLB-team verbonden. Voor onze school is dit het 

Centrum voor Leerlingen Begeleiding 

Visstraat 14 

9900 Eeklo 

Tel. 09 376 70 50 

e-mail: info@vclbmeetjesland.be 

Elk team bestaat uit een psycholoog, een schoolarts, een sociaal verpleegkundige en een maat-

schappelijk werker. 

Voor onze school zijn dat: 

Ineke Van Den Bossche, psycho-pedagogisch consulente 

Kathleen Thienpond, maatschappelijk werker 

Marleen Van de Kerckhove, sociaal verpleegkundige 

Valérie Vermeiren, schoolarts 

Deze mensen werken multidisciplinair. Zij zijn elke werkdag te bereiken van 8.30 u. tot 12.00 u. 

en van 13.00 u. tot 16.30 u. 

Het CLB is gesloten tijdens: de kerstvakantie (behalve 2 dagen), de paasvakantie en gedurende de 

zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus. 

Relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten 

voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de 

schoolraad. 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoor-

stel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instem-

men. 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is 

en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden 

allebei, bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie, rekening met de geldende regels 

inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

Het CLB werkt, samen met de school en de ouders, op volgende domeinen: 

Leren en studeren 

Bent u bezorgd over de ontwikkeling van uw kind? Vlot de taalontwikkeling niet zo goed? 

Heeft uw kind problemen met voorbereidend rekenen, lezen of schrijven?... Samen met 

u en de school kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen en aangepaste hulp. 

Sociaal en emotioneel welbevinden 

Voelt uw kind zich niet goed thuis, in de klas of op school? Verveelt het zich? Is het 
angstig of lastig? Heeft het te maken met pesterijen?... Aarzel niet om contact op te 

nemen. 

Schoolloopbaanbegeleiding 

Kan mijn kind naar het lager onderwijs? Heeft het bijkomende zorg nodig? Wanneer is aan-

gepast onderwijs nodig? Het CLB wil u hierbij ondersteunen. 

Preventieve gezondheidszorg 

Het is een vastgelegde taak van het CLB om groei, ontwikkeling en vaccinaties op te vol-
gen. Zij staan ook open voor uw vragen: ‘Is mijn kind te dik? Mijn kind plast nog iedere 

nacht in bed? Wat zijn de gevolgen van een gestoord kleurenzicht? … 

Het CLB luistert naar elke vraag van de ouders of de school. 

Samen wordt er naar een oplossing gezocht. 

Behoort de vraag niet tot de opdracht van het CLB dan zal je op weg gezet worden voor 

een passende hulpverleningsdienst. 

In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden.  

Er zijn hierop drie uitzonderingen:       
- de medische onderzoeken 

- de maatregelen tegen besmettelijke ziekten 

- de begeleiding bij leerplichtproblemen (spijbelen) 

Elke begeleiding is kosteloos en verloopt in een sfeer van vertrouwen. 

Het multidisciplinair dossier 

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidis-

ciplinair dossier aan. Dit dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die 

over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en 

onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB  dat de vorige school bege-
leidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestem-

ming van de ouders vereist om het dossier over te dragen. 

Gaat u hiermee niet akkoord dan kan u verzet aantekenen binnen de tien dagen.  
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Bekendmaking van de werking van het CLB 

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat 
de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over 

de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 

 

16 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure 
 onderwijsregelgeving) 

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

den: 

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

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per 

week, verplaatsingen inbegrepen). 

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

dens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

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

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

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden; 

 een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de re-
validatie blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat moti-

veert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

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

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastge-
legd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een 

dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

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

plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies 

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wette-

lijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

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

de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker 

bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de 
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school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onder-

worpen is; 

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

den, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

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

delijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze 

beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

 17 Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

17.1  Welke informatie houden we over je bij? 

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

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

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

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

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveran-

ciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet ge-

bruiken 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 be-

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

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

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

ming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

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

17.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onder-

wijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijs-
loopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je te-

gen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet ver-

plicht 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 aan de nieuwe 

school door te geven. 
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17.3  Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren soms beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website. Met die opnames 
willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze acti-

viteiten. 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 het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en pu-

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

ming nog intrekken.  

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

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere perso-
nen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

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

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

17.4 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 heb-

ben op anderen, zoals medeleerlingen.  

17.5  Bewakingscamera’s  

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

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

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

 

18 Participatie 

18.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, perso-
neelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een in-

formatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samenge-

steld voor een periode van vier jaar. 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van recht-

streekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen 

door de twee voornoemde geledingen. 
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18.2 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ou-

ders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad 

heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

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

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

 

19 Klachtenregeling 

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

bestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of hande-

lingen, 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 con-

tactformulier 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 onbevoor-

oordeeld 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 behan-

deld. 
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 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 geno-

men maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. per-

soneelsleden; 

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 be-

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

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

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

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

20 Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 
Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

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

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

ging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via email. 

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

  



Vrije kleuterschool ’t Kersenpitje                              Schooljaar 2019-2020 28 van 28 

 

Bijlagen 

 MLER_063_B01_Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 

 MLER_063_B02_Infobrochure onderwijsregelgeving 






