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WELKOM OP ONZE SCHOOL 
 
Beste kinderen, 
We heten jullie allemaal van harte welkom! 
In de kleuterklas wacht je een boeiende wereld vol ervaringen. 
Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat voor jou een nieuwe wereld 
open. Je leert lezen en schrijven en… nog zoveel meer. 
Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wat tijd vragen.  
Maar wees gerust, we helpen je graag. 
Aan jullie allemaal: een fijn schooljaar! 
 
 
Hallo, 
welkom jij, 
jij helemaal jezelf. 
Nieuw voor ons 
onbekend 
goed zoals je bent. 
Een nieuwe schakel in onze ketting 
een nieuwe kleur in onze school 
een veelzijdig stukje 
van onze puzzel. 
 

A.ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 

 
Het schoolreglement en het Opvoedingsproject vormen samen een 
toetredingscontract. Dit houdt in dat slechts na een schriftelijke 
instemming met de inhoud van de schoolbrochure met opvoedingsproject, 
schoolreglement en algemene informatie kan overgegaan worden tot het 



 Schoolbrochure  Pagina	3 
Schooljaar 2018-2019 

VBS	Langemark		 	

inschrijven van de leerling in de school. De bepalingen van de 
schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene 
informatie zijn bijgevolg afdwingbaar. 
 
« De visie van een school is een waardegeladen deelbeeld van een 
gewenste toekomst, dat uitdagend en inspirerend werkt, waar nagenoeg 
iedereen in de school mee instemt en dat motiveert tot 
onderwijsvernieuwing. » 
Deze tekst werd door alle geledingen van de schoolgemeenschap 
goedgekeurd in verschillende participatieraden. 
 

1. GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

 
 
 
 
« De christelijke zingeving en 
beleving doordringt het hele 
school gebeuren ». 
 

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Vanuit de 
« Blijde Boodschap » worden typisch christelijke waarden voorgeleefd en 
doorgegeven : leren delen, sober zijn, dienen en vergevingsgezind zijn. 
Jezus had een voorkeurliefde voor zwakkeren, kleinen en uitgestotenen. 
« Wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je 
voor Mij gedaan ». We willen het daadwerkelijk opnemen voor hen. 

Aan alle kinderen geven wij dagelijks een verzorgde catechese. Door 
onderricht willen we onze kinderen stimuleren om te leren nadenken over 
de zin van hun leven en over hun opdracht in een menswaardige 
samenleving.  
 
We vinden het belangrijk dat zij de christelijke waarden leren kennen, ook 
als zij die godsdienst thuis niet belijden en beleven. Iedereen mag onze 
godsdienst kennen als de levensbeschouwing die ons draagt, inspireert en 
kracht geeft. Omdat ze basis is van ons project vragen wij van iedereen 
respect en loyaliteit ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding.  
 
Regelmatig eucharistie vieren brengt ons, mensen, dichter bij God en 
geeft ons de kracht mee te bouwen aan een stukje hemel in onze school 
en omgeving. 
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2. LEERGEMEENSCHAP 
 
 
 
« Een streven naar kwaliteits-
onderwijs met het kind in het 
midden in een dynamische 
school » 
 

 
Het kind in het midden 
Op onze school is het de betrachting om elk kind afzonderlijk aandacht te 
geven. Elk kind is eigen-aardig, maar ook even-waardig. We wensen een 
school op te bouwen waarin een kind zich in zijn verscheidenheid 
aanvaard weet en de kans krijgt zichzelf te zijn. 
 
We hebben oog voor de gevoelens en de interesses van kinderen. Een 
kindvriendelijke aanpak staat bij ons niet tegengesteld aan hoge 
onderwijskwaliteit. 
We hechten zeer veel aandacht aan de basisvakken (lezen, rekenen en 
schrijven). In de « basis »-school willen we vooral hier een brede kennis 
aanbieden zonder evenwel kinderen te overladen. 
In een positief klas- en schoolklimaat wensen we elk kind maximale 
ontplooiingskansen te geven, rekening houdend met zijn mogelijkheden 
en beperkingen. Voldoende gedifferentieerd werken binnen de klassituatie 
om vooral zwakke, maar ook vlugge leerlingen aan hun trekken te laten 
komen is een gevolg hiervan.  
Uiteraard wensen we de voordelen van het « samen leren » niet uit het 
oog te verliezen. 
 
We wensen een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport verbinden we 
met fair-play. Onze school biedt plaats voor (buiten)schoolse spel- en 
sportactiviteiten. 
 
Een dynamische school 
 
Nieuwe dingen ontdekken is kenmerkend voor een maatschappij die 
steeds en vooral in huidige tijd in grote beweging is. We willen in dialoog 
met alle participanten open staan voor het goede in vernieuwingen. Door 
deskundigheid, zelfstudie, begeleiding en navorming poogt ons team zijn 
geestelijke openheid te bewaren. 
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We willen ook onze kinderen in situaties plaatsen waar ze vindingrijk 
(creatief) moeten zijn en waarbij ze verbeeldingskracht aan de dag 
moeten leggen. Expressievakken bieden een uitgelezen kans hiertoe. 
 

3. LEEFGEMEENSCHAP 

 

 
 
« Een open school met een 
sociale ingesteldheid die 
opvoedt tot verantwoorde-
lijkheid in een pluriforme 1 
samenleving. 
 
Met een sociale ingesteldheid » 
 

We proberen een positieve ingesteldheid voor te leven. Kinderen mogen 
en moeten zien dat ouders en leerkrachten met elkaar en onderling op 
een opbouwende manier omgaan. Een school met een goede 
verstandhouding is een voortdurend streven. 
Een bijzondere aandacht gaat naar kinderen in moeilijke situaties. 
We wensen ontvankelijk te zijn voor hun problemen. 
 
Op school wordt gezocht naar werk- en oefenvormen die kansen bieden 
tot sociale en emotionele ontwikkeling. Het project rond « Pesten op 
school » is hier een uiting van. 
 
Opvoeden tot verantwoordelijkheid in een pluriforme samenleving 
We wensen kinderen op te voeden in liefdevolle en geduldige omgang, 
maar toch met de nodige kordaatheid omdat kinderen nood hebben aan 
vaste regelgeving. Verwenning en altijd toegeven vinden we heel nadelig 
voor de ontwikkeling.  
 
Kinderen moeten weerbaar gemaakt worden tegen hun tijdsgeest en 
gevaren die van buiten af opgedrongen worden. Soms moeten we tegen 
stroom roeien om een gezonde kritische ingesteldheid aan te wakkeren 
tegenover modetrends, reclameboodschappen en sommige tv-
programma’s. 
 
 

                                                        
1 Met een veelheid aan opvattingen 
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Kinderen worden aangemoedigd hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze 
krijgen aanhoudend kansen tot persoonlijk initiatief binnen hun eigen 
mogelijkheden. Ook stimuleren we ze een eigen mening te vormen en er 
te leren voor opkomen in respect voor andere inzichten. 
 
B. INFORMATIE SCHOOLJAAR 2017 – 2018 
 
1. ONS LOGO 

 
Het is een ontwerp naar de hand van Annemie Claerhout. Dit logo vat 
prachtig samen waarvoor onze school staat: “Een open (de open kring) 
christelijke school (het kruis) met een hart voor elk kind afzonderlijk (elk 
van de vier kinderen vertoont eigenheden, waar het ook voor 
gerespecteerd dient te worden). Niemand is zoals JIJ !  
 
2. VRIJE BASISSCHOOL LANGEMARK 
Vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar is de school gevestigd in 
de Zonnebekestraat 27. Deze school bevat nu zowel de vroegere meisjes- 
(Zonnebekestraat 27) als jongensschool (Poelkapellestraat 36). 
 
3. BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL  

 

De hoofdingang van de school is “Zonnebeke- 
straat 27”. De Elf Novemberlaan wil de 
fietsende leerlingen en voetgangers een 
veilige uitgang bieden. Zij zijn de zwakke 
weggebruikers. Bovendien is dit ook de 
ingang voor de brandweer. Die dient altijd vrij 
gehouden te worden. Parkeren voor en na de 
schooltijden is langs de Elf Novemberlaan 
verboden voor auto’s.  

 
4. RAADPLEEG ONZE ACTUELE WEBSITE  

 

 
 
www.vbslangemark.be 
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5. SCHOOLTEAM 2018 – 2019 
 
 
 
Steeds zijn leerkrachten bereid tot 
overleg met ouders, voor of na de 
klasuren. Dit kan evenwel nooit 
tijdens de klasuren.  
 
 

 
 
Directeur Danny Jonckheere 

Oudstrijderslaan 24 
8920 Langemark 
danny@vbslangemark.be 

School: 057/488262 
GSM: 0479/53 92 74 
Pr.tel.:057/48 97 37 
 

KLEUTER- 
ONDERWIJS 

  

Zorgcoördinator 
3de kleuter B 
BWO oudste kls 

Daisy Vandaele 
De Voerman 44 
8980 Zonnebeke 

tel.: 0477/66 86 52 

Kleuterleidsters: 
Peuter/Eerste kleuter 
 

 
Johanna Staelens 
Brugseweg 121 
8920 Langemark 

 
tel.: 057/48 60 52 
 
 

Kinderverzorgster 
MaVM– DonVM 

Charlotte Vannieuwenhuyse 
Schreiboomstraat 5 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 64 18 
 
 

Eerste kleuter/Peuter 
 
 

Veronique Decruw 
Boudewijnpark 55 
8980 Zonnebeke 

tel.: 0477/62 05 48 
 

1ste kleuter 
2de kleuter  
BWO jongste kls 

Ellen Goemaere  
Brugseweg 213 
8920 Poelkapelle 

tel.: 0473/78 28 83 

2de kleuter 
 

Katrien Delhaye 
Binnenkouter 15 
8970 Poperinge 

tel.: 057/33 92 24 
 

3de kleuter A 
 

Christel Ligneel 
Papaverweg 9 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 73 67 
 

3de kleuter B 
 
 

Tessa Pattyn 
Roeselarestraat 3 bus 201 
8980 Zonnebeke 

tel.: 0476/53 47 82 
 

3de kleuter hulp 
 
 
 

Marie Debucquoy  
Molenstraat 15 
8980 Zonnebeke 

tel.: 0476/49 68 93 
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LAGER 
ONDERWIJS 
1ste leerjaar A 
 
 

Liesbet Thoma 
Brugseweg 51 
8920 Sint-Juliaan 

tel.: 0495/40 45 28 
 
 

1ste leerjaar 
3de leerjaar 
 

Nancy Louagie 
Kleine Merkemstraat 3 
8920 Langemark 

tel.: 0475/47 85 84 
 

2de leerjaar Marie-Christine Baelde 
Bikschotestraat 63 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 99 66 

2de leerjaar 
5de leerjaar 

Fien Peene 
Markt 15 
8920 Langemark 

tel.: 0476/09 97 20 
 

2de leerjaar  Annelies Ide  
Bruggestraat 514 
8930 Menen 

tel.: 0479/67 42 22 

3de leerjaar Ann De Wulf 
Poperingseweg 206 
8908 Vlamertinge 

tel.: 057/21 92 08 
 

4de leerjaar 
 

Fanny Schoorens 
Kapelmeers 2 
8920 Poelkapelle 

tel.: 057/21 43 54 

4de leerjaar  
6de leerjaar  

Sabine Staessen 
K. Eeckhoutmolenstraat 9 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 63 64 

5de leerjaar 
 
 

Annick Deboudt 
Clevenstraat 3 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 91 11 
 
 

6de leerjaar 
 

Johan Vanlouwe 
St. Bartholomeusstraat 9 
8900 Ieper 

tel.: 057/21 53 01 
 
 

Zorgcoördinator  
Leerkracht 6de leerj. 

Matthijs Dewulf 
Koordhoekstraat 26 
8610 Zarren 

tel.: 0468/18 81 95 
 

Bijzondere 
leermeester LO: 

Stijn Ooghe 
St.-Jansstraat 22 
8900 Ieper 

tel.: 057/42 14 41 

Lerarenplatform 
Langemark-
Zonnebeke 

Ivy Doolaeghe 
Slachthuisstraat 10 
8900 Ieper 

tel.: 0474/20 49 80 

 
ANDERE PERSONEELSLEDEN 
Administratieve  
hoofdmedewerker 
 

Erna Lemahieu  
Ieperseweg 37 
8970 Poperinge 
 

tel.: 057/30 05 65 
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Administratief 
medewerker 

Carine Gryson  
Houthulstseweg 41 
8920 Poelkapelle  

tel.: 0497/38 46 32 

ICT-coördinator: Christine Taillieu 
Langemarkstraat 65 
8980 Zonnebeke 

 
 
 

ICT-technisch: 
 

Fedja Wallaert 
Slijpstraat 12a 
8940 Houthulst 

tel.: 0475/92 78 19 

Technisch hoofd- 
medewerker 
 

José Rondelez 
Papaverweg 28 
8920 Langemark  

tel.: 0471/12 73 30 
 

Onderhoudspersoneel Rita Vanmassenhove 
Poelkapellestraat 53 
8920 Langemark 

tel.: 057/48 92 00 
 
 

 Christa Mahieu 
Berkenlaan 15 
8920 Langemark 
Caroline Vandevyvere  
Meibloemweg 11 
8920 Langemark  

tel.: 057/48 71 32 
 
 
tel.: 0477/50 70 60 

 
6. SCHOOLBESTUUR VAN VRIJE BASISSCHOOL LANGEMARK 
Het Schoolbestuur is de eigenlijke 
organisator van het onderwijs in 
onze school. De juiste benaming 
luidt: “VZW Vrij Katholiek 
Basisonderwijs Langemark”, met als 
officieel adres Nieuwplaats 2 in 
Langemark-Poelkapelle.Het bestuur 
is de eindverantwoordelijke van het 
schoolgebeuren. Onder hun 
bevoegdheid vallen twee scholen 
met twee directeurs namelijk VBS 
Masj (Madonna en St.-Juliaan) en 
VBS Langemark (Centrum). De 
beide directies wonen het 
Schoolbestuur steeds bij. 

 
 
 
 

 

  

Bestuurders Demuynck Bart, Voorzitter, hoofd van de federatie 
 Van Houcke Willy, afgevaardigde Congregatie Ruislede 
 Sijoen Jorgen, Penningmeester 
 Vanoverberghe Marc, Secetaris 
 Vandeverre Heidi  
 Demeulenaere Mieke 
Leden Descamps Luc, Schoolraad en LOC Langemark 
 Missinne Werner, Cass- en OCSG-vertegenwoordiger 
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 Opsomer Inge 
Directeurs Danny Jonckheere (Langemark-Centrum) 
 Mieke Deraedt (Madonna – St.Juliaan) 
 
7. DE OUDERRAAD VAN VRIJE BASISSCHOOL LANGEMARK 
Een dynamische ouderraad wil op opbouwende wijze meewerken met de 
school. Ze organiseert zelf vormende activiteiten en ondersteunt de school 
bij allerlei schoolse festiviteiten. Tevens steunt ze materieel en financieel 
projecten van de schoolgemeenschap. De directeur neemt deel aan alle 
vergaderingen van de ouderraad. 
 
 

 

De ouderraad heeft een 
informatierecht en adviesbevoegd-
heid ten aanzien van het 
schoolbestuur. De ouderraad 
bepaalt zelf in haar huishoudelijk 
reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de 
lopende mandaatperiode.  
Lid worden van de Ouderraad kan 
zolang je kinderen op school hebt. 
 

 
Voorzitter Kristien Vandenberghe – Pattou  6de lj. 
Ondervoorzitter Marianne Dewyse – Cools  4de lj.  
Secretaris  Valerie Mylleville – Duthois  5de lj.  
Leden Fien Coorevits – Knockaert 3de lj., 3de KB 
 Veerle Demeulenaere - Parrein 6de lj. 
 Nadine Deweerdt - Deraedt 6de lj. 
 Steven Dubois - Decancq 3KB, 1KB 
 Tara Geloen - Damman peu, 2K 
 Jeroen Leplae - Claus 2K 
 Glenn Lermytte - Six 2de , 1KA 
 Inge Maddelein - Bouten 1K 
 Stefanie Quataert-Vandierendonck 1ste lj., 1KA 
 Stien Schoore - Nevejan 2K, 3KA, 1ste 
 Veerle Vandelanotte – Bertier  4de lj. 
 Stephanie Vermeylen - Rommens 3KB 
Directeur Danny Jonckheere - Strubbe 
 
8. DE SCHOOLRAAD VAN VRIJE BASISSCHOOL LANGEMARK 

 

In dit verplichte decretale orgaan krijgen 
personeelsleden, ouders en lokale 
gemeenschap inspraak in het dagelijks 
onderwijsgebeuren in de school, waarvoor 
het Schoolbestuur de eindverantwoor-
delijkheid draagt.  
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Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke 
opvoeding van de leerlingen. Ze heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school 
en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
 
Personeel Marie-Christine Baelde  

Annick Deboudt (VA) 
Christel Ligneel  

Ouderraad Marianne Dewyse  
Valerie Mylleville  
Kristien Vandenberghe 

Lokale gemeenschap Pol Dewulf 
Katleen Vanhoutte 

Directeur Jonckheere Danny 
 
9. SCHOLENGEMEENSCHAP DE KOLLEBLOEME 
Onze school maakt deel uit van de 
scholengemeenschap “De Kollebloeme”. Daarin 
zetelen de zes vrije (lees: katholieke) scholen 
van de gemeentes Langemark-Poelkapelle en 
Zonnebeke:  
- VBS Langemark 
- VBS Madonna – St.-Juliaan 
- De Ooievaar Poelkapelle 
- De Wijzer Zonnebeke 
- De Biesweide Beselare  
- De Fontein Passendale.  
Personeelsbeleid en de arbeidsverhoudingen 
worden in de scholengemeenschap vastgelegd.   
 
10. HET VRIJE CLB-TEAM IEPER 
 Onze school wordt begeleid door 

het Vrije CLB Ieper, Bukkersstraat 
38 te 8900 Ieper (onthaalnummer 
is 057/21 60 48). Het Vrij CLB 
Ieper bevindt zich kort bij de 
Rijselsepoort te Ieper.  
Website: www.clb-ieper.be 

Directeur Hans Vandenbroucke  
Contactpersoon Anneleen Gheldof 0490/64 81 60 
Sociale begeleiding 
Info 6de leerjaar 

Katleen Cayzeele 
Dieter Baesen 

 

Leren en studeren Petra Mulle  
Psychosociaal functioneren Lynn Van Eeckhoutte  

Hanne Naeye 
 

Verpleegkundige Annelies Moerman 0490/64 81 66 
Arts Ann Lagae  



 Schoolbrochure  Pagina	12 
Schooljaar 2018-2019 

VBS	Langemark		 	

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 
leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

- de onderwijsloopbaan 
- het leren en studeren 
- psychisch en sociaal functioneren 
- preventieve gezondheidszorg 

 
11. CLB-WERKING 
11.1. 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. 
De school kan aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, maar zal 
dit altijd eerst bespreken met de ouders. De school kan ook de ouders 
rechtstreeks naar het CLB verwijzen. 
Het CLB start een begeleiding of een diagnostisch traject pas als de 
ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar 
vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om 
zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde  
traject. 
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.  Het CLB informeert de school mits 
toestemming van de  ouders of de handelingsbekwame leerling. 
 
11.2. Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB 
om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school 
en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 
-de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet 
ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de 
door de Vlaamse regering aangeduide instantie; 
-collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheids-
maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.  
De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het 
uitvoeren van een medisch onderzoek door een bepaalde arts van het 
CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet 
aantekent, het verplichte onderzoek te laten uitvoeren door een andere 
arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts 
buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat 
laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.  
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt 
minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt 
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ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en 
plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de 
leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt 
bediend. 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de 
school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten 
aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 
 
11.3. Het multidisciplinair dossier 
Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt 
gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair 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 
begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. 
Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een 
multidisciplinair dossier over te dragen. 
Het dossier wordt 10 jaar op het CLB bewaard na het laatste medisch 
onderzoek.  Doorgaans is dit tot de leeftijd van 25-26 jaar.  Tot dan heeft 
iedere betrokkene inzagerecht in zijn dossier. Neem hiervoor vooraf 
contact met de directeur van het CLB. 
 
12. HET ONDERSTEUNINGSNETWERK WEST 
Onze school werkt samen met Ondersteuningsnetwerk West. Het 
ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen gewoon onderwijs werken 
hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en 
pedagogische begeleidingsdienst. 
Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, 
leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan 
samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan 
gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van 
leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lespraktijk. 
Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines: 
leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen. 
Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze 
afhankelijk van de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur 
en intensiteit. 
Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject 
waarbij het CLB-team betrokken is. Wanneer het CLB en de school van 
mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, worden de nodige 
documenten opgemaakt door het CLB. 
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Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Carmen Supeene (regio Diksmuide/Ieper/Poperinge) -
0468/48 02 56 - carmen.supeene@netwerkwest.be).  

 
13. OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL 
De poort gaat ‘s morgens open om 
8u., ‘s middags om 12.55 u.  
We vragen uitdrukkelijk uw kinderen 
niet vroeger te sturen.  
 
We vragen de ouders hun kinderen 
aan de leerkrachten af te geven en 
aan de school toe te vertrouwen bij 
de aangeduide plaatsen.   
 
14. DAGVERLOOP 
De lestijden op maandag, dinsdag, donderdag: 
- ‘s morgens van 8.45 u – 11.55 u. (op woensdag tot 11.30 u.) 
- ‘s middags van 13.15 u – 16.00 u. (op vrijdag tot 15 u.) 
Je neemt afscheid aan het poortje bij de speelplaats. Laat het afscheid 
vlot verlopen door daar niet te blijven wachten. Zo kan je kind in het spel 
opgaan en wordt het toezicht voor de leraar niet bemoeilijkt. Ouders gaan 
niet mee in de gang. 
’s Avonds wachten de (groot-)ouders aan de rechterkant van de 
speelplaats tot de leerkrachten de kinderen aan hen vertrouwen.  
 
15. TOEGANG TOT DE SPEELPLAATS EN DE LOKALEN 
Tijdens de speeltijd zorgen meerdere leerkrachten voor toezicht. Kinderen 
verlaten de speelplaats niet zonder hun toestemming. 
In het speelkwartier hoort iedereen op de speelplaats te zijn. Conflicten 
worden zinvol en pedagogisch aangepakt. 
De ouders gaan nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 
voorafgaandelijke toestemming van het schoolhoofd.  
 
16. LIEFST OP TIJD 

 

 
Wees ten laatste 5 minuten voor tijd op de 
speelplaats (ook voor de kleuters). Het is 
zeer belangrijk dat je kind op tijd op 
school is, daar de aanwezigheid bij het 
begin genoteerd wordt. Te laat komen 
betekent verlies van lessen en stoort de 
anderen.  
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17. MAALTIJDEN EN DRANKEN 
De leerlingen kunnen vier maal per week een warme maaltijd verkrijgen. 
Voor wie boterhammen meebrengt is een drankje verplicht tegen 0,70 
euro. Er is keuze uit: 
soep, fruitsap of water uit de fles. 
De registratie van maaltijden en 
dranken gebeurt door de 
klastitularissen. Gelieve hen bij 
aanvang van het schooljaar of bij 
wijzigingen op de hoogte te brengen. 
Overblijvers verlaten ‘s middags 
nooit zonder toelating de school. 

 
 
 Kleuterafdeling Lagere afdeling 
Volle maaltijd 2,40 euro 2,70 euro 
Ecosap bij boterhammen 0,70 euro  
  
Elke middag benutten 90 % van de kinderen hun maaltijd op school. Om 
een aangename sfeer te garanderen, wordt er aan de kinderen gevraagd 
om rustig te zijn. We proberen eveneens goede tafelmanieren bij te 
brengen (b.v. eten met mes en vork vanaf het eerste leerjaar). Vanaf het 
derde leerjaar is er een beurtrol om te helpen bij het opruimen van de 
eetzaal. 
 
Ieder middagmaal bestaat uit soep en een gevarieerde maaltijd met verse 
groenten. De leerlingen krijgen nadien water om te drinken. Er is een 
mogelijkheid om zich een tweede of een derde keer te bedienen. De 
kinderen bepalen zelf de hoeveelheid van hun bord, maar worden 
aangemoedigd om zeker van alles te proeven.  
De toezichter probeert erop toe te zien dat de kinderen hun boterhammen 
opeten. Wat niet op is, gaat terug mee naar huis. Bij voorkeur wordt een 
boterhamdoos meegebracht. In de eetzaal is er keuze uit soep, water en 
ecosap. Iedereen kan altijd water bijvragen. Het gebruik van flessen 
(ecosap, gekocht drinkwater) en een brooddoos moeten ervoor zorgen dat 
de afvalberg zo klein mogelijk blijft. 
 
Toezichten in de refter: 
 Kleuters /1ste / 6de  

12u. – 12.30u.  
2de tem 5de leerjaar 
12.30u. – 13u.  

Maandag / Donderdag Christine 
Charlotte en José 

Annick 
José 

Dinsdag / Vrijdag Ellen 
Erna en José 

Ann 
José  

Christa en Rita zijn altijd aanwezig voor het assisteren en opdienen, de 
afwas en de netheid in de keuken. De directeur helpt de frieten bakken. 
Door onze moderne keuken kunnen wij dat de kinderen aanbieden.  
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Naar school brengen we geen brikjes 
drank meer mee. Onze school is een 
groot voorstander van het drinken van 
water. Op school zijn in elke klas 
bekertjes en drinkwater voorradig.  
Klasaanbod in de voormiddag: 
- chocomelk en ecosap (0,50 euro) 
Bij warm weer krijgen de kinderen ook 
in de namiddag kans een schooldrankje 
aan te kopen. 
Snoep is niet toegelaten en kan tijdelijk 
afgenomen worden. Een droge koek of 
een stuk fruit kan wel.  
 

18. DONDERDAG FRUITDAG OP DE SCHOOL 
Op donderdagvoormiddag proberen 
de ouders onze leerlingen een stuk 
fruit mee te geven. Dit jaar 
proberen we opnieuw subsidiëring 
aan te vragen om een tijd lang 
gratis fruit te kunnen aanschaffen. 
Wanneer dit niet kan, geven de 
ouders op donderdag fruit mee om 
de kinderen bewust te laten worden 
dat fruit eten gezond is. De andere 
dagen laten we vrij.  

 
 
19. KALENDER SCHOOLACTIVITEITEN 2018 - 2019 
Geen school op:  
Woensdag 19 september 2018 – Eerste halve pedagogische werkdag 
Maandag 24 september 2018 – Eerste lokale vrije dag (kermismaandag) 
Woensdag 14 november 2018 – Tweede halve pedagogische werkdag 
Vrijdag 15 februari 2019 – Tweede lokale vrije dag 
 
Week 29 oktober tot en met 2 november 2018 – Herfstvakantie 
24 december tot en met 4 januari 2019 – Kerstvakantie 
Week 4 maart t.e.m. 8 maart 2019 - Krokusvakantie 
Weken 8 april t.e.m. 22 april 2019 – Paasvakantie 
 
Woensdag 1 mei 2019 – Dag van de Arbeid 
Donderdag 30 en 31 mei 2019 – Hemelvaartsdag en brugdag 
Maandag 10 juni 2019 – Pinkstermaandag 
Vrijdag 28 juni tot de middag 2019– Laatste schooldag 2018-2019. 
 
Oudercontactdagen  
Dinsdag 18 september om 20u. - Oudercontactdag bovenbouw 
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Donderdag 20 september om 20u. - Oudercontactdag onderbouw 
Vrijdagnamiddag 28 september om 13.30u. - Oudercontactdag kleuter  
 
Schoolactiviteiten 
Donderdag 13 september 2018 – Scholen wakker voor vrede 
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 – Kippenfestijn op de school 
Vrijdag 9 november 2018 – Sint-Maarten op school 
Vrijdag 21 december 2018 om 9.30u. – Kerstmisviering op school 
Vrijdag 1 februari 2019– Pannenkoekenverkoop (OLV-Lichtmis) 
Zondag 31 maart 2019 – Schoolfeest in den Tap 
Schoolreizen in mei 2019. 
 
Eerste Communie – Vormsel  
Zondag 5 mei 2019 – Eerste Communie om 10.30u. 
Zondag 2 juni 2019 – Vormsel om 10.30u.  
 
Sport 
Dag van de Sportclub: woensdag 12 september (sportkledij toegelaten). 
Kermisveldloop: donderdagnamiddag 27 september.  
Sportdagen kleuter en lager : nog later te bepalen.  
 

We verzoeken U als ouders dringend de bestaande schoolvakanties niet te 
verlengen. Als er per schooljaar 183 niet-schooldagen zijn met meer dan 
15 weken vakantie, is het absoluut onverantwoord nog eens een 
schooldag als vakantie bij te nemen. 
 
20. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG I.S.M. GEMEENTE 
 
 

 

Onze school biedt buiten de 
wettelijke voorziene uren slechts ’s 
morgens opvangmogelijkheden aan 
en dit vanaf acht uur. Voor de 
opvang verwijzen we graag naar 
“Het Buitenbeentje”, waar op 
gemeentelijk initiatief opvang wordt 
georganiseerd. Coördinator is Heidi 
Devreker op tel. 057/49 08 10. Ook 
kinderdagverblijven onder toezicht 
van Kind en Gezin helpen de 
plaatselijke noden lenigen. 

 
21. RAPPORTEN, AGENDA’S EN HUISTAKEN 
Regelmatig wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt 
hebben. Korte, tussentijdse toetsen verschijnen in de agenda. Deze korte 
toetsen zijn een weerspiegeling van kleine aangebrachte leerstof-
eenheden.  
Tweemaal per jaar zijn er proefwerken: eind december (uitzondering voor 
eerste leerjaar: voor krokusverlof) en eind juni. 
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Dan worden alle leervakken getoetst. 
Het gaat hier dus over de kennis van 
een ruim leerstofpakket van een langere 
periode. Naast cijfergegevens vind je 
ook een beoordeling van leef-, leer- en 
werkhouding op het rapport. Telkens na 
de proefwerken krijgen de ouders de 
kans de resultaten individueel met de 
klastitularis of taakleraar te bespreken.  
 
Aan de ouders wordt er behoudens de proefwerken nog 3 maal per 
schooljaar schriftelijk gerapporteerd nl. eind oktober, voor de krokus- en 
voor de paasvakantie. Bij die gelegenheden gaan ook de toetsen ter 
inzage mee naar huis. U kunt als ouder zien welke delen goed gekend 
waren en vooral op welke leerpunten uw kind struikelde. Alle toetsen 
(proefwerken) worden naar huis meegegeven en komen de volgende dag 
terug in klas. Ze dienen vijf jaar op school bewaard. Eén van beide ouders 
wordt verzocht altijd het rapport voor gezien te handtekenen. 
 
In de kleutergroepen én het eerste leerjaar hebben de kleuters een heen- 
en weerschrift. Vanaf het tweede leerjaar hebben de leerlingen een 
schoolagenda, die elke week door één van de ouders wordt ondertekend. 
De schoolagenda wordt in de klas steeds begeleid ingevuld en wekelijks 
nauwkeurig nagekeken en ondertekend door de leerkracht. 
Naast het vermelden van uitslagen is de vernieuwde schoolagenda een 
hulpmiddel om contact te houden met de ouder/leerkracht en om de 
opgelegde taken te vermelden. Ook klas- en schoolmededelingen worden 
opgenomen. 
Een huistaak wordt gegeven om leerstof in te oefenen. Soms valt er ook 
een les te « leren ». Het huiswerk is altijd een inhoud die reeds behandeld 
werd in de klas. De opgegeven taken worden in de schoolagenda 
ingeschreven. 
In de eerste graad worden de huistaken beperkt tot twee avonden met 
korte inoefentaken taal, wiskunde of schrijven. Kinderen van de tweede 
graad kunnen een derde avond huiswerk krijgen.  
Voor de derde graad kan een huistaak elke dag opgegeven worden. In de 
kermisweek, op woensdag en in het weekend worden deze taken sterk 
ingeperkt. In een vakantie of voor een vrije dag worden geen huistaken 
opgelegd.  
De proefwerkperiodes worden bij voorkeur kort gehouden. Een kort 
overzicht van de toetsen wordt aan de ouders meegedeeld. Vergeet niet 
dat ook in proefwerktijd kinderen nood hebben aan veel ontspanning. Alle 
door de leerkracht opgelegde taken worden uitgevoerd. Kinderen maken 
best zelfstandig hun huistaak. Zij kunnen dat zelfs spreiden over de week. 
U kunt soms hulp bieden bij de oefeningen. Overdrijf hierbij niet. Ouders 
geven liefst een opmerking aan de rand bij een te moeilijke taak. Het is 
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onnodig te panikeren. Het huiswerk wordt de dag nadien in klas verbeterd 
en de leerling krijgt dan zeker de nodige uitleg erbij.  
 
22. EEN SPORTIEVE SCHOOL  
Meer dan ooit hebben kinderen nood aan beweging. Een gezonde geest 
kan enkel ontwikkelen in een gezond lichaam. Voor alle turnlessen en 
sportactiviteiten van het lager is een turnpak vereist. 
 

 

In een genaamtekend turnzakje zitten: 
- Het T-shirt met het embleem van de 
school (te koop bij de leraar L.O.). 
Nieuwe T-shirts zijn te verkrijgen in 
grijze en oranje kleuren tegen 10 euro.  

- Een donkerblauwe of zwarte korte 
broek 

- Turnpantoffels liefst zonder veters 
(vooral voor de eerste graad) 

Per maand wordt de turnkledij terug naar huis meegegeven om te 
wassen. We vragen ook uitdrukkelijk kledij te naamtekenen. Ongelooflijk 
hoeveel kledij per schooljaar achtergelaten wordt.  
Onze school is één van de weinige scholen die om de twee weken in de 
lagere school drie lestijden bewegingsopvoeding plant. In die derde lestijd 
maken we leerkrachten kindvrij om met een collega de schoolprioriteiten 
te bespreken.  
In onze school werkt de turnleerkracht ook aan de fysische paraatheid van 
de kinderen. We werken mee aan het project “A Mile A Day”.  
Elke klas vanaf het derde kleuter neemt ook een halve dag deel aan de 
bewegingslandschappen. Hierin is onze school ook uniek.  
We gaan er als landelijke school echt prat op dat we twee jaar na elkaar 
zowel de Vlaamse Danone Nations Cup wonnen: in 2011 en 2012. Telkens 
trokken drie leerlingen met de Rode Duivels (U12) mee naar het 
landenkampioenschap te Madrid (21ste) en te Warschau (27ste). Dit 
bereikten we door de inzet van onze turnleerkracht na de schooluren.  
 
23. ZWEMMEN IN IEPER 
 

 

Met de autobus gaan we per klas lager 
onderwijs op woensdag één trimester 
lang zwemmen te Ieper. De juf/meester 
begeleidt de klas onderweg en staat in 
voor het toezicht van kinderen in het 
zwembad zelf. 
Via een ministerieel besluit werden alle 
scholen verplicht één klasgroep gratis te 
laten zwemmen. Volgens de minister 
voldoen  de   scholen   hiermee  aan  de 

vereisten die opgelegd worden door het decreet Basisonderwijs 
(eindtermen). In overleg met de schoolraad werd beslist om dit voordeel 
altijd aan de eersteklassers te geven. De kostprijs van 25 euro (betaling 
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zwembad en vooral vervoerskosten) kunnen we uitzonderlijk laag houden 
door de zwemtoelage van de gemeente en door gebruik te maken van ons 
budget voor gratis basisonderwijs. Wie in Ieper een zwemabonnement 
bezit, zwemt gratis met de school. Wel dient dan 18 euro vervoerskosten 
betaald te worden. Vervoer maakt immers driekwart van de kosten uit.  
 
Kinderen worden slechts ontslagen van zwem- of turnles mits voorleggen 
van een medisch attest. We vragen hiermee niet te lichtzinnig om te 
springen. Ze blijven evenwel bij hun klas.  
 
24. REIZEN EN MEERDAAGSEN OM TE LEREN  
Onze klastitularissen richten in het schooljaar 2019-2020 voor alle 
klassen van de lagere school een driedaagse bos-, zee-, en platte-
landsklas in. Deze activiteiten beogen een onderwijzend en opvoedend 
karakter. Ze blijven gekaderd in het pedagogisch project van de school en 
worden grondig voorbereid en geëvalueerd. De kleuterafdeling 
maakt ieder jaar een daguitstap op 
maat van de kleuters. Dit 
schooljaar staat dan weer een één-
daagse reis voor iedereen gepland. 
De schoolorganisatie draagt er zorg 
voor dat de prijs van deze 
uitstappen of meerdaagses zoveel 
mogelijk gedrukt wordt. 
Uitzonderlijk kan de school 
beslissen één dag langlaufen te  
organiseren in de Ardennen voor de hoogste klassen.  
 
Voor de volledige duur van het lager onderwijs kan door de school het 
wettelijk maximum van 435 euro per kind voor de volledige duur van het 
lager onderwijs aan de ouders aangerekend worden (minder scherpe 
maximumfactuur).  
 
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. 
 
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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25. GEZIEN WORDEN IN RIJEN EN AL FIETSEND 
Vanuit de school worden er thuisrijen 
gevormd en worden de kinderen begeleid 
vanaf de school met rijen tot net over het 
kruispunt en één rij tot aan de 
Eeckhoutmolenstraat. De school verzorgt 
op het einde van de schooldag de rij naar 
het Buitenbeentje. Een leerkracht van ons 
team helpt de rij te begeleiden. 
Fietsen worden gestald in onze voorziene 
fietsrekken. Mogen we vragen uw kind de 
eerste keren zelf te begeleiden en 
hem/haar op de gevaren van het 
fietsverkeer te wijzen?  
Binnen de school wordt niet met de fiets 
gereden. We houden de fiets aan de 
hand.  

 
 
 
 

 

Gezien worden is heel belangrijk in het verkeer! Als zwakke weggebruiker 
(voetganger, fietser) willen we dat onze kinderen opvallen in het verkeer. 
Deze school draagt zorg voor de verkeersveiligheid door alle kinderen bij 
aanvang van het schooljaar een gratis fluohesje te voorzien. We proberen 
onze leerlingen positief te stimuleren dit te dragen.  
De school draagt geen verantwoordelijkheid voor gestolen fietsen. 
 
26. BOEKENTAS – KLEDIJ - VEEL KLEDIJ GAAT… VERLOREN. 
Al te dikwijls zien we kinderen beladen met zware boekentassen. Weet dat 
dit heel belastend is voor hun rug. Af en toe hun boekentas ledigen en hen 
op het hart drukken boeken in hun schoolbank te laten is een goede 
preventieve maatregel. 
Kledij van leerlingen moet smaakvol, verzorgd en sober zijn. Schoolkledij 
is geen vrijetijdskledij. Voetbalkledij past niet in klas. Enkel op de dag van 
de sportvereniging. Geef elke dag een verse zakdoek mee. Het is handig 
als de jas van een lus is voorzien. 
Gelieve alle kledij en gerief te naamtekenen. Elke vakantie opnieuw 
vinden wij een kapitaal aan verloren kledij. Genaamtekend kan dit worden 
terug bezorgd. De ton van de verloren kledij bij de turnzaal kan steeds op 
verloren voorwerpen nagekeken worden. 
Sieraden ( gouden armbandjes, kettingen en ringen) worden niet 
gedragen op school! Het zijn voorwerpen die telkens opnieuw voor veel 
problemen of moeilijkheden zorgen bij verlies of diefstal. De 
schoolverzekering dekt dergelijke risico’s niet. 
 
27. VERJAARDAGEN, EEN SOCIAAL GEBEUREN 
Bij verjaardagen vragen we uitdrukkelijk sober te blijven. We opteren 
ervoor om de verjaardag van elk kind afzonderlijk te vieren. 
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Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden in de school niet 
uitgedeeld. Soms leidt dit tot pijnlijke momenten voor uitgesloten 
kinderen. 
 
28. PREVENTIE EN WELZIJN 
 
 

 

Het schoolbestuur en de directie nemen het 
welzijnsbeleid ter harte. Niet enkel omdat het 
wettelijk wordt opgelegd of omdat het wordt 
doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, 
beleidsmatige en ethische motieven: zorg 
dragen en verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar, voor de school en voor de natuur. De 
welzijnswet gaat ervan uit dat het 
schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor 
het welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken 
verdeeld worden. Daarin is de rol van de 
directie en de preventie-adviseur essentieel. 
Het beleidsplan preventie en welzijn ligt ter 
inzage op school.  
 

29. ROOKVERBOD OP SCHOOL  
 

 

Er geldt een permanent rookverbod voor iedereen in 
zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht 
op de schoolterreinen. Als je vindt dat het rookverbod 
op onze school met de voeten wordt getreden kan je 
terecht bij de directeur. Ook elektronische sigaret, 
heatstick, en shisha-pen vallen onder het rookverbod, 
zelfs al bevatten ze geen nicotine. 

Ook op onze festiviteiten (kippenfestijn, kaarting, schoolfeest, Volksleute) 
streven we naar een volledig rookverbod binnen het terrein van de 
school. 
 
30. MEDICATIE 
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op 
eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere 
opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd 
worden de leerling op te halen. Wanneer dit 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.  
Leerkrachten dienen nooit 
geneeskundige zorg toe.  
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31. FINANCIELE BIJDRAGEREGELING VOOR DE OUDERS 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of 
indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen 
worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen 
te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams 
Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter 
beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven. 

Lijst met materialen 
- Bewegingsmateriaal 
- Constructiemateriaal 
- Handboeken, schriften, werkboeken enblaadjes, fotokopieën, software 
- ICT- materiaal 
- Informatiebronnen 
- Kinderliteratuur 
- Knutselmateriaal 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
- Meetmateriaal 
- Multimediamateriaal 
- Muziekinstrumenten 
- Planningsmateriaal 
- Schrijfgerief 
- Tekengerief 
- Atlas  
- Globe  
- Kaarten  
- Kompas  
- Passer  
- Tweetalige alfabetische woordenlijst  
- Zakrekenmachine 

 
De school kan wel een bijdrage vragen voor: 
Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden 
bedrag niet zelf kunnen bepalen. 
Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 
respecteren. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het geïndexeerd 
plafond:  
- voor kleuters: € 45 
- voor lagere schoolkinderen: € 85 
 
Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 
maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten 
opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt 
besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar 
meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden 
doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.  
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Vrijblijvende, niet-verplichte kosten zijn:  
 
Jaarabonnementen Averbode: 
(vrijblijvende abonnementen) 
 
Doremini, Doremix en Doremi: 
Jaarabonnement: € 36  
 
Zonnekind, -straal en –land:  
Jaarabonnement: € 38  
 
Kerst-, paas- en vakantieboek € 7  

 
Vakantieblaadjes Prijs bepaald door de uitgever 
Nieuwjaarsbrieven 0,70 euro per gewenste brief 
Turn t-shirt 10 euro (grijs-oranje kleuren) 
Kopies in school (dossiers) 0,10 euro 
 
32. 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 schoolmateriaal. Stelt de school vast 
dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of verloren gaat, dan zullen 
we de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen 
aan de ouders.  
 
33. BETALING VAN REKENING OP SCHOOL 
Deze school kiest voor betaling met domiciliëringsopdracht. Concreet 
betekent dit dat maandelijks de factuur met uw kind zal meegegeven 
worden. Wil deze factuur grondig nakijken tijdens de eerste week na 
ontvangst om mogelijke fouten op te sporen. Wil eventuele fouten op het 
secretariaat melden. Pas na die week wordt de betalingsopdracht 
doorgegeven aan de bankinstelling. Bij een gescheiden gezin kan de 
domiciliëringsopdracht in beide helften verdeeld worden.  
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, 
kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat dan 
afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. We 
verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de 
gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen 
ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een 
oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment 
kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 
verschuldigde bedrag. 
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34. OMGANGSVORMEN 
 
 

 

Een vriendelijke en beleefde houding maakt 
het leven aangenaam. We proberen hieraan 
te werken: 
- We vragen de leerlingen elkaars voornaam   
 te gebruiken.  

- Leerkrachten worden aangesproken met 
« meester » of « juffrouw ». Andere 
volwassenen met « mijnheer » of 
« mevrouw ». 

- Kinderen tonen respect en begrip voor het 
« anders zijn » van medeleerlingen. 

- De omgang met elkaar is heel wat aangenamer als we ons onthouden 
van kwetsende en ruwe taal. 
- Kinderen laten volwassenen voorgaan. 
- We vragen een positieve houding van de ouders tegenover de leer-
krachten. Kinderen hebben heel vlug door wanneer de ouders niet tenvolle 
achter de leerkracht staan, met alle gevolgen vandien. 
- We aanvaarden geen pestgedrag. Dit betekent dat er altijd op pest-
situaties wordt gereageerd. De pester en de gepeste worden tijdelijk van 
dichtbij gevolgd. Wanneer dit ernstige vormen aanneemt betrekken we de 
ouders daarbij.  
- In aanwezigheid van kinderen wordt steeds standaard Nederlands ge-
sproken.  
- We houden de speelplaats netjes. Als iedereen zijn afval in de vuilnisbak 
gooit verlichten we het werk van het onderhoudspersoneel. 
- We respecteren deuren, wanden en sanitair. In de toiletten wordt nooit 
gespeeld of geroepen.  
- We verwittigen onmiddellijk een leraar wanneer iets beschadigd is.  
 
35. SCHOOLVERZEKERING 
De schoolverzekering dekt de lichamelijke ongevallen van de leerlingen in 
het schoolleven en op de schoolweg. Verzekering op de weg naar en van 
huis geldt slechts indien de gewone weg gevolgd werd binnen een bepaald 
tijdsbestek. De schoolverzekering vergoedt het verschil tussen de totale 
kosten en de tussenkomst van uw eigen ziekenfonds. Schade aan kledij, 
fietsen, of ontvreemding ervan dekt de verzekering niet. Voor brillen kan 
de verzekering in bepaalde gevallen tussenkomen. 
Kinderen zijn ook verzekerd bij alle activiteiten (b.v. bosklas en 
naschoolse sportactiviteiten ingericht door de Stichting Vlaamse School-
sport of SVS) die onder begeleiding van de school worden ingericht. 
Bij een ongeval (alleen die in schoolverband !) moet zo spoedig mogelijk 
contact opgenomen worden met de directie of het secretariaat. Dan wordt 
u een ongevalsverklaring toegestuurd per mail. Na het openen van het 
dossier door de verzekeringsinstelling worden alle ziektebriefjes door de 
ouders zelf naar hen opgestuurd of digitaal doorgegeven.  
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De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde 
voorwerpen. Een schadevergoeding, gelijk aan de kosten van herstelling 
wordt gevraagd bij bewuste beschadiging in school. 
Het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid werd afgesloten bij 
het Interdiocesaan Centrum, Handelsstraat 72 in 1040 Brussel. Het 
polisnummer is 240000393 op naam van de Vrije Basisschool Langemark.  
 
36. NUTTIGE ADRESSEN 
Commissie inzake Leerlingenrechten 
Vlaamse Overheid – AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs), H. Consciencegebouw, Koning 
Albert-II laan 15, 1210 Brussel 
02/553 93 83 – commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 
Commissie Zorgvuldig Bestuur 
Vlaamse Overheid - AgODi, 
t.a.v. Marleen Broucke, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.  
02/553 65 56 – zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 
37. PRIVACY - RECHT OP INZAGE EN TOELICHTING - OMGAAN MET 
LEERLINGGEGEVENS. 
37.1. Welke informatie houden we over de leerling 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. 
Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we je 
uitdrukkelijke toestemming nodig. 
De gegevens van je kind verwerken we met de software van Count-E. 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 eventueel de 
ondersteuner. 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk 
ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar 
dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming 
altijd intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact 
opnemen met de directeur.  
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37.2. 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 onderwijsloopbaan en de 
overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft. 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. Wij zijn decretaal verplicht een 
kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot 
het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 
 
37.3. Publiceren van beeld- of geluidopnames 
De school publiceert geregeld foto’s en zelden beeld- of geluidopnames 
van leerlingen op de website. 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 de beelden staat. We letten erop dat de opnames 
niet aanstootgevend zijn. 
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de 
beeld- of geluidopnamen die te maken hebben met de activiteiten van 
onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op 
elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het 
bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.  
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een 
opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf of de plaatselijke 
fotograaf, beeld- of geluidopnames maken. 
 
37.4. Recht op inzage en 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 de leerlingengegevens, 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. 
 
38. OUDERLIJK GEZAG - GESCHEIDEN GEZINNEN 
38.1. Zorg en aandacht voor het kind 
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een 
luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 
 
38.2. 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 
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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. 
 
38.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroming 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. Brieven worden, 
indien gewenst, in dubbel meegegeven. Dit dient door de ouders bij de 
directeur opgevraagd te worden. Met het oudercontact worden beide 
ouders uitgenodigd. De leerlingbespreking kan samen of afzonderlijk 
gehouden worden.  
 
38.4. 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 
tegelijk school lopen. Wissels week-week met een andere school zijn dus 
uitgesloten.  
 
39. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze 
school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende 
leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit 
omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke 
bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je 
kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop 
van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingen-
groepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde 
instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 
 
40. ZITTENBLIJVEN 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze 
school begeleidt of je kind kan overgaan naar een volgende 
leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit 
omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke 
bijzondere aandachtspunten er in het volgende schooljaar voor dat kind 
gelden.  
De klassenraad wordt gevormd door directie en leerkrachten van de 
betrokken klasgroep (graad). De klassenraad stelt, in overleg en in 
samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt en na beoordeling 
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van het leerlingendossier een weloverwogen advies in het belang van uw 
kind voor.  
 
C. ENGAGEMENTSVERKLARING 
 

 
 
41. EEN INTENSE SAMENWERKING MET DE OUDERS.  
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 
opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit 
engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun 
van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat 
we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken 
momenten de engagementen  en het effect ervan evalueren. 
Als ouder ben je samen met de school partner in de opvoeding van je 
kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor 
plannen we oudercontactdagen. Je kan er kennis maken met de leerkracht 
van je kind en met de manier van werken. We willen je op geregelde 
tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via 
aangepaste rapportering. 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan 
kan je op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van 
uw 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 verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. 
je kind. 
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen 
t.a.v. de evolutie van je kind.  
 
42. AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL.  
Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. De aanwezigheid 
van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het 
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uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. 
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het 
departement onderwijs en aan het CLB.  
We verwachten dat je ons voor 9.30u. verwittigt op het secretariaat van 
de school bij afwezigheid van je kind.  
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij 
problematische afwezigheden. Je kan zich niet onttrekken aan deze 
begeleiding. Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen 
naar de meest geschikte aanpak zoeken.  
 
43. INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING.  
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder 
meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door 
het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op 
bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 
kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de 
directie. 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 hebt en wat wij als school kunnen 
organiseren. 
We zullen in overleg met jpu als ouder vastleggen hoe de individuele 
begeleiding van je kind zal georganiseerd 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.  
 
44. POSITIEF ENGAGEMENT T.A.V. DE ONDERWIJSTAAL.  
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederland 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 of 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.  
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45. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 
45.1. Toelatingsvoorwaarden 
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met 
het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, 
blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je 
beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een 
nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als 
gevolg van een 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. 
Het volledige schoolreglement staat online op onze website en elk gezin 
ontvangt een verkorte papieren versie van het schoolreglement.  
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug 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. 
 
45.2. Inschrijven in kleuteronderwijs 
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), 
wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende 
instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij 
opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet 
leerplichtig.  
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school 
aanwezig zijn op de volgende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
• de eerste schooldag van februari; 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
• de eerste schooldag na de paasvakantie; 
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de 
inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder 
rekening te houden met de instapdagen. 
Een leerling die 6 jaar wordt voor één januari kan nog maximaal één jaar 
worden toegelaten tot het kleuteronderwijs. Hij is onderworpen aan de 
leerplicht. Een advies van de klassenraad en het CLB én de toelating van 
de ouders is nodig.  
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Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden is 
enkel advies van een CLB vereist.  
 
45.3. Inschrijving in het lager onderwijs  
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet 
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een 
leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog 
niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari 
van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 
halve dagen aanwezig zijn geweest.  

 2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating 
wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van 
september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, 
of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze 
inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling 
ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de 
genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling 
aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. 

 
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en 
na toelating door de klassenraad. Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 
januari kan geen lager onderwijs meer volgen. Een achtste jaar in de 
lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij 
het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen 
de uiteindelijke beslissing.  
 
45.4. Gevolgen van de leerplicht 
Leerplichtige leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van 
hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in 
samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Elke 
afwezigheid dient gemotiveerd of goedgekeurd te worden.  
 
45.5. Screening niveau onderwijstaal 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager 
onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op 
basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een 
taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen 
sowieso een aangepast taaltraject.  
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46. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 
Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen 
voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs 
wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen 
getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat 
aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift 
bereikte doelen’). 
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 wel een getuigschrift bereikte doelen. 
 
46.1. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren 
over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de 
evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de 
beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de 
eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling 
doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker 
een rol spelen. 
Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De 
beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders 
worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs 
uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het 
schriftelijk verslag.  
 
46.2. 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 en reglementaire feestdagen 
niet meegerekend). 

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

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen 
drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek 
is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk 
aanvragen.  
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Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde 
dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg 
wordt een verslag gemaakt. Na het overleg beslist de directeur om de 
klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet 
toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te 
wijzigen. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een 
aangetekende brief op de hoogte van de beslissing. Binnen drie dagen na 
ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 
kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen 
ontvangstbewijs op school af te geven. De brief is gericht aan het 
Schoolbestuur.  
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
-het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
-het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en 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 de klacht 
van de ouders grondig zal onderzoeken.  
De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor 
een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten 
bij gewettigde reden of overmacht. 
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd 
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een 
aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de 
ouders ter kennis gebracht. 
 
47. AFWEZIGHEDEN  
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige 
kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van 
toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op 
zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van 
hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn 
overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.  
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Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig 
afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus 
niet steeds op school moeten aanwezig zijn.  
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die 
activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder 
goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de 
afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van 
veiligheidsoverwegingen. 
 
 

 

47.1. Afwezigheden wegens ziekte 
Is je kind minder dan drie opeenvol-
gende kalenderdagen ziek, dan is een 
briefje van de ouders voldoende. Zo’n 
briefje van de ouders kan slechts 4 keer 
per schooljaar. Vanaf de vijfde keer is 
een medisch attest vereist.  
Is een kind méér dan drie opeenvol-
gende kalenderdagen ziek dan is steeds 
een medisch attest vereist.  
Dat attest kan afkomstig zijn van een 
geneesheer, een geneesheer- specialist, 

een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve 
diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals 
bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten 
de schooluren plaatsvinden. 
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school 
en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte 
bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief 
voordoet, volstaat een attest van de ouders. 
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het 
ziektebriefje aan de leraar. 
 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende 
gevallen: 
-het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze 
schrijft “dixit de patiënt”; 
-het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst; 
-het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de 
leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in 
het huishouden. 
De school zal de CLB-arts contacteren telkens ze twijfels heeft over een 
medisch attest. 
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47.2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor 
deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je 
verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een 
officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de 
school. Voorbeelden hiervan zijn:  
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een 
bloed- en aanverwant  
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, 
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 
godsdienst). 
 
47.3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur 
nodig is 
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken 
dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
- de rouwperiode bij een overlijden;  
- het actief deelnemen  in het kader  van  een  individuele  selectie  of    
  lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve  
  manifestaties; 
- de deelname aan time-out-projecten;  
- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven 
wordt om vroeger op 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. 
 
47.4. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 
De directeur kan de afwezigheid van een leerplichtige leerling toestaan 
voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit 
gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  
 
47.4.1. Na ziekte of ongeval 
De school heeft een dossier met daarin: 
-Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen 
moet plaatsvinden. 

-Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 
-Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. 
-De toestemming van de directeur. 
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een 
gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en 
de ouders. 
 
47.4.2. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 
De school heeft een dossier met daarin: 
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-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 waarom de revalidatie tijdens de lessen 
moet plaatsvinden. 
-Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. 
Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van 
die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop 
geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet 
beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 
-Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 
revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs 
aanvult, en hoe 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.  
-De toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag vande 
revalidatieverstrekker. 
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor 
leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de 
leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing 
inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de 
klassenraad en de ouders. 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van 
leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het 
gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per 
week bedragen, verplaatsing inbegrepen. 
 
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. 
 
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie 
krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de 
verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. 
 
47.5.  Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke 
en definitieve uitsluiting 
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en 
tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de school 
aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de 
school niet voor opvang zorgen.  
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Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een 
definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang 
niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid. 
 
47.6. Problematische afwezigheden 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het 
belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die 
lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij 
worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn 
daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het 
uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. 
De 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. 
 
48. ONDERWIJS AAN HUIS 
Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
en wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan 
komen, dan  heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk 
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beiden. 
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke 
aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest waaruit blijkt dat 
je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.  
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan 
huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 
binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan 
heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per 
opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet 
daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 
grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk 
onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per 
week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze 
leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het 
kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de 
mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met 
tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week 
waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw 
Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een 
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internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan 
samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 
49. 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.  
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 voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen 
tot gewenst gedrag te komen.  
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.  
 
49.1. 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 herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
- een bemiddelingsgesprek;  
- no blame-methode bij een pestproblematiek; 
- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van 
bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een 
onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen 
naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
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afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor 
onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij 
brengt je dan per brief op de hoogte. 
 
49.2. 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. 
 
49.3. 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 leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
 
49.3.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn 
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 
vijftien opeenvolgende schooldagen; 
- een definitieve uitsluiting. 
 
49.3.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel  
In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze 
bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te 
kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief 
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing 
kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf 
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. 
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49.3.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens 
alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen 
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 inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het 
advies van de klassenraad. 
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing 
wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen 
aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de 
beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. 
 
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te 
schrijven, krijgt de 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. 
 
49.3.4. 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 
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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.  
 
49.4. Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluting  
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens 
alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen 
niet meegerekend.) 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep 
aantekenen.  
De procedure gaat als volgt: 
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting 
kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen 
ontvangstbewijs op school af te geven. 
(Naam van de voorzitter, Naam schoolbestuur, Adres van het 
schoolbestuur) 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
- het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting 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 de klacht 
van de ouders grondig zal onderzoeken. 
De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor 
een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden 
van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd 
tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het 
beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 
verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 
naleven van de vormvereisten. 
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing 
binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de 
ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 
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Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 
50. RECLAME- EN SPONSORBELEID 
In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd 
waaraan scholen, die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich 
sinds 1 september 2001 moeten houden. Artikel 51,§4 bepaalt dat een 
schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de 
volgende principes moet in acht nemen: 
1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte 
activiteiten moeten vrij blijven van reclame. 
2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij 
blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat 
de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel 
van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd 
onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of een feitelijke vereniging. 
3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. 
Dit principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de 
geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring 
en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het 
fatsoen. 
4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, 
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het 
gedrang brengen. 
Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet 
over de hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken 
maken. Het staat vast dat reclame en sponsoring hoe dan ook een rol 
spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van 
kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op 
reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de 
schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de ouders 
geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame 
gemaakt werden. 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake 
sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie 
Zorgvuldig Bestuur. 

51. 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 
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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: 
* klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 
procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 
klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of 
op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of 
reglementen; 
* klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur 
al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-,  
evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 
* klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende 
instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de 
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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. 
 
 
 


