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Beste ouder, 

 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

Met deze brochure hopen wij u een beetje wegwijs te maken in de werking van onze school. 

 

De directeurs en het schoolteam zullen zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs 

zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse 

opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken 

na te leven. 

Bij vragen en problemen staan wij met een bekwaam en enthousiast team klaar om samen naar een 

oplossing te zoeken. Een persoonlijk contact met de leraar is vaak het best. 

De klastitularis kan u steeds spreken. Tijdens de lesuren is dit echter moeilijk. Hij/zij kan de 

leerlingen moeilijk alleen laten werken. Maak wel een afspraak, a.u.b. 

De directeurs zijn steeds te bereiken tijdens de schooluren of na telefonische afspraak. 

Bij de directie kunt u steeds terecht voor een vertrouwelijk gesprek. 

 

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

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  

 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van 

het katholiek onderwijs. 

 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring tussen 

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

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

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

welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 

revalidatie en privacy. 

 

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

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 

van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 

opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.  

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

De directeurs Dirk Wylin, Kathleen D’haene 

en het schoolteam 

Welkom aan alle leerlingen en ouders! 
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DEEL 1 : NUTTIGE INFORMATIE 
 

 

Wie is wie? 
 

 

 
 

De Vrije Basisschool de Gulleboom behoort tot het Katholiek onderwijsnet waarvoor het 

Schoolbestuur van de VZW Katholieke Scholen Gullegem de verantwoordelijkheid draagt.  

 

Onze lagere school heeft 2 vestigingsplaatsen: 

- de onderbouw (1 en 2de lj.) in Bissegemstraat 22 

- de bovenbouw (3,4, 5 en 6de lj.) in Poststraat 20 

 

 

               

 

 

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

Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 

voor een goed verloop van het onderwijs.  
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  Ons team 

 

Afdeling Bissegemstraat      Afdeling Poststraat 
Directeur : Dirk Wylin                             Directeur Kathleen D’haene 

 

 

Lichamelijke opvoeding                                   Godsdienst 

Ilse Vanpoucke                           Tine Declerck 

Christine De Spiegeleir   

Céline Quartier  

Jessica Pereira 

 

 

Zorgcoördinatie      

 

Emma Reynaert en Evie Cottenie 

 

1A 

Kelly Seys 

1B 

Els Vanhaverbeke 

1C 

Katelijne 

Vanoverbeke 

 

1D 

Tine Decuypere 

1E 

Marijke Delrue 

2A 

Griet D’haene 

2B 

Valérie Vanhoutte 

2C 

Mia Seynaeve 

Virginie Dewamme 

 

2D 

Sabrina Versyck 

2E 

Dorine Bruneel 

3A 

Ine Desmet 

3B 

Charlotte Verbeke 

3C 

Karine Lecoutere 

3D 

Gudrun Sinnaeve 

 

4A 

Saskia 

Debrouwere 

Virginie 

Dewamme 

 

4B 

Ann Demeyere 

4C 

Stefanie Mylle 

4D 

Hilde Vanneste 

 

 

 

5A 

Brecht Taillieu 

5B 

Simon Delrue 

5C 

Kayly Depickere 

5D 

Evelyne Santy 

 

6A 

Annemie Decleir 

6B 

Lore Cuvelier 

6C 

Rik Devos 

6D 

Els Wydaeghe 
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ICT Coördinatie       

Geert Vanhouwaert en Bert Vanhauwaert 

 

De directie & leraren zijn tijdens de klasuren (directie tot 17u.) steeds bereikbaar op volgende 

telefoonnummers : 

Bissegemstraat:     056 41 42 82 of 0499 93 46 17 

Poststraat:             056 41 29 70  

 

Administratieve medewerkers                    Preventie-adviseur   

                                                           Christof Verschaete 

Sabine Vaernewyck      

Daisy Vanhollebeke 

Tine Segers 

 

Onderhoudspersoneel & Middagtoezicht 

Nancy Corbanie                    Anouschka Hacha     Delphine Wyffels         

Inge Sabbe                            Véronique Dhelft              Heidi Cottyn 

Martine Bultynck           Kathy Seys      Natascha Waelkens 

 

 

 

Onze school werkt samen met alle katholieke basisscholen van Moorsele, Gullegem en Wevelgem.  

Samen vormen wij ‘SCHOLENGEMEENSCHAP GULDENBERG’. 

Onder het motto ‘SAMEN BETER’  willen we door nauw samen te werken ons onderwijs versterken!   

 

We willen samen werk maken van ‘ONDERWIJS VOOR DE 21ste EEUW’  

We willen onze leerlingen zin doen krijgen in leren én leven! 

 

Onze scholengemeenschap telt meer dan 2000 leerlingen en een 200-tal personeelsleden.   

Alle scholen behoren tot de VZW GULDENBERG, katholiek basisonderwijs. 

 

Dhr. Hans Seynhaeve is aangesteld als coördinerend directeur.  Hij staat in voor de dagelijkse 

werking van de scholengemeenschap in nauwe samenwerking met de volledige directiegroep. 
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Bovenaan (van links naar rechts): Hans Van de Moortel (Wijnberg Wevelgem), Paul Vermeersch 

(BAMO Moorsele), Hans Seynhaeve (coördinerend directeur), Reinald Baeyens (Gulleboom Gullegem, 

kleuter), Dirk Wylin (Gulleboom Gullegem, lager) 

 

Onderaan (van links naar rechts): Kathleen D’haene (Gulleboom Gullegem, lager), Nele Maddens 

(SPWe-basis Wevelgem), Christl Verstraete (Posthoorn Wevelgem), Connie Claerhout (BAMO 

Moorsele) 

 

 

Een overzicht van onze samenwerking: 

 

● Maandelijks komt de directiegroep samen.  Er worden heel wat afspraken gemaakt naar 

samenwerking toe: personeelsbeleid - planning en uitwerking gezamenlijke prioriteiten -

personeelsvergaderingen-studiedagen, veiligheidsbeleid, aankoopbeleid,… 

 

● De introductie van het referentiekader voor onderwijskwaliteit plaatst kwaliteit en 

kwaliteitszorg hoog op de agenda. Een kwaliteitscoördinator (Elien Tant) is anderhalve dag per 

week vrijgesteld om onze scholen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvol onderwijs. 

 

● In een gezamenlijk personeelsbeleid worden nieuwe leerkrachten aangeworven, begeleid en 

geëvalueerd.  Twee ervaren leerkrachten (Ilka Ghillemyn en Saskia Debrouwere) zijn deels 

vrijgesteld als mentoren-aanvangsbegeleiding om startende leerkrachten te begeleiden en te 

ondersteunen op de werkvloer.   

Een vijftal leerkrachten zijn aangeworven in een lerarenplatform van waaruit wij vervangingen 

kunnen organiseren.  

 

● Drie secretariaatsmedewerkers staan in voor de personeelsadministratie. Deze specialisten 

staan garant voor een vlotte afhandeling van de vele personeelsdossiers.  
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Een ander duo verzorgt de boekhouding voor alle scholen.  Door deze centralisatie komt er tijd 

vrij voor de secretariaatsmedewerkers in de verschillende scholen, zodat zij kunnen instaan voor 

een vlotte leerlingenadministratie en een warm onthaal. 

 

● Tweemaandelijks komen de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap samen, onder 

leiding van Elien Tant.  Er wordt veel uitgewisseld, onder meer rond een gezamenlijke prioriteit 

per schooljaar.  In de voorbije jaren was er reeds uitgebreide aandacht voor ADHD, 

hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, schrijfmotoriek, warme school,...In het schooljaar 2020-

2021 gaan we verder in op onze werking rond anderstalige nieuwkomers, schakelen we ICT 

sneller in bij zorgacties en bekijken we hoe we snel-lerenden beter kunnen begeleiden. 

 

● In een ambitieus plan 2017-2022 willen we de komende jaren voorzien in middelen en 

mankracht om leerlingen en leerkrachten ICT vaardiger te maken.  Geert Vanhouwaert en Bert 

Vanhauwaert worden voltijds aangesteld als ICT-coördinatoren op het niveau van de 

scholengemeenschap om dit plan te helpen waarmaken!   

 

 

Alle leerlingen van het 4de leerjaar leren blind werken op de laptop.  De ouders met 

kinderen in het 4de leerjaar krijgen hierover nog een afzonderlijk schrijven. 

 

● Christof Verschaete werkt als preventie-adviseur.  Hij staat in voor de veiligheid op onze 

scholen: uitwerken en opvolgen coronamaatregelen, evacuatie-oefeningen, controles 

brandblussers-elektrische installaties-speeltoestellen-EHBO…., sensibiliseren kinderen voor 

‘dode hoek’, rugpreventie via boekentasweging, ... 

 

● Ook de sportleerkrachten komen regelmatig bijeen.   

Tijdens dit sportoverleg worden heel wat ideeën en lestips aan elkaar doorgegeven.   

De sportleerkrachten organiseren jaarlijks in september voor alle leerlingen van het 6de 

(ongeveer 200) een aquathlon (zwemmen + lopen).  Eind juni staat er voor de 400 leerlingen van 

het 3de en 4de leerjaar nog een trefbaltornooi op het programma.  

 

● Door samenwerking sta je sterker indien je moet onderhandelen over prijzen.  Samenaankoop 

levert interessante prijzen op voor verzekeringen, papier, controle blusmiddelen, 

computermateriaal, mobiele telefonie,... 

 

● Als we in groep naar buiten komen, klinkt onze stem luider in allerlei overlegorganen.  Als je 

2000 leerlingen vertegenwoordigt, word je meer gehoord.  

 

● Twee onderhoudsmedewerkers (Filip Lefebvre en Wouter Vanhauwaert) staan in voor het 

onderhouden van de tuinen, speelplaatsen en gebouwen in alle scholen van onze groep!  Zij worden 

bijgestaan door een startbaan-onderhoudsmedewerker. 

 

Het bestuur van onze scholengemeenschap is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die het 

beleid van het onderwijs, de opvoeding en de vorming in onze scholen ontwikkelt en bepaalt, de 

uitvoering ervan opvolgt en er eindverantwoordelijke voor is.  
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In zijn missie, visie, kernwaarden en in het pedagogisch project van zijn scholen concretiseert het 

bestuur het project van de katholieke dialoogschool.  

Bij alle stappen die het zet en bij alle beslissingen die het neemt, hanteert het bestuur het belang 

van de kinderen en jongeren als belangrijkste toetssteen met aandacht voor het geheel en respect 

voor elke school.  

Bovendien laten besturen zich in hun bestuursopdracht leiden door de vier principes van het charter 

van goed bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: identiteit, impact, integriteit en inspraak. 

 

 

De Raad van Bestuur van VZW Guldenberg bestaat uit: 

Boven (van L naar R): Goedele Vandenbulcke, Frank Deleu, Marc Vandevelde, Hugo Verlinde 

Onder (van links naar rechts): Eric Vanhee (ondervoorzitter), Jan Minne (voorzitter), Sabine 

Watteyne (secretaris), Stefaan Oosthuyse, Wim Coolsaet 

 

 
Ontbreken op de foto: Kurt Parmentier en Joost Vermeersch 

 

 

U merkt het zelf…scholengemeenschappen hebben heel veel mogelijkheden! 

Uitwisselingen kunnen verrijken!  Samenwerken verhoogt de efficiëntie! 

Iedere basisschool heeft zijn eigen cultuur en deze verscheidenheid zorgt op zijn beurt voor een 

ongeziene rijkdom.   

 

Laat ons dan ook ‘samen’ doen, waar we ‘samen’ beter van worden! 

 

 

Hans Seynhaeve, 

Directeur-coördinatie 
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Schoolraad 

 

Ouders    
   

Sarah Vandenbulcke 

Koen Theys 

  

 

Lokale gemeenschap  
 

Veerle Depauw 

Christine Lemant 

Johan Vandamme   

 

Leraren 
 

Ilka Ghillemyn 

Saskia Debrouwere 

Sabrina Versyck 

 

 

Ouderraad 
 

www.ouderraadgulleboom.be 
 

Onze oudervereniging bestaat uit alle ouders van de school (kleuter en lager 

onderwijs).  

Een oudervereniging brengt alle ouders op geregelde tijdstippen samen. 

 

De oudervereniging wordt beheerd en vertegenwoordigd door de ouderraad. 

De  ouderraad bestaat uit een 20-tal leden en hiervan is er een kern verkozen van vier mensen: twee 

voorzitters, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast hebben we ook nog een contactpersoon 

met het VCOV en een coördinator van de losse medewerkers. 

 
 

Het doel van de ouderraad is tweeledig: 
 

* een zo goed mogelijke samenwerking bevorderen tussen ouders enerzijds en het schoolbestuur, 

directie en leraren van de school anderzijds, en dit enkel en alleen ten bate van het kind op school.  
 

Deze samenwerking omvat: 

- de opvoeding van het kind 

- de veiligheid van het kind 

- de organisatie rond het schoolgebeuren 

- het verzorgen van informatie van ouders naar leraren en omgekeerd 

- nooit het vlak van onderwijs als dusdanig  
 

* vormende activiteiten op het gebied van opvoeding organiseren voor de leden. Er dient ernaar 

gestreefd om jaarlijks een vormende activiteit in te richten. 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken: 

- verzorgt de oudervereniging haar eigen democratische werking 

- organiseert zij allerlei activiteiten van informatieve aard voor de ouders 

- neemt zij initiatieven die de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen 

- neemt zij initiatieven om de werking financieel te kunnen ondersteunen 

-  
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Onze samenwerking met het CLB: 
 

 

 

 Even voorstellen …  

het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

Menen                       
 

 

 

Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar je terecht kan voor informatie, 

hulp en begeleiding. Binnen het CLB werken er artsen, maatschappelijk werkers, 

psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. 

 

Elke school heeft een contactpersoon.   

 

Voor VBS De Gulleboom is dit:
13.30u  tot 16.30u 

 

 
Hannah Vandenberghe 

hannah.vandenberghe@clbleieland.be 

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van de 

school.   

Vaak komen vragen ook via leraren, zorgcoördinatoren of directie bij ons terecht omdat het CLB 

nauw samenwerkt met de school. 

 

Een vraag van een leerling, ouder of school kan leiden tot een eerste gesprek. Dit kan doorgaan op 

school, op het CLB of eventueel bij de leerling thuis. In dit gesprek probeert de CLB-medewerker 

beter zicht te krijgen op het probleem. Afhankelijk van de vraag kunnen verdere tussenkomsten 

voorgesteld worden. Wij hebben daarbij aandacht voor de eigen mening van de leerling en/of de 

ouders. 

 



Verdere tussenkomsten kunnen zijn:  

 Een onderzoek dat ons meer duidelijkheid kan geven over het probleem. 

 Begeleidingsgesprekken: er wordt gewerkt aan inzicht in het probleem en gezocht naar 

haalbare oplossingen. 

 Een doorverwijzing: we stellen begeleiding of behandeling door een hulpverlener van een 

andere dienst voor. Het CLB blijft contactpersoon indien nodig. 

 Een overleg met andere CLB-medewerkers en/of met de school. 

 

Alle CLB-tussenkomsten gebeuren op vrijwillige basis. Enkel medische onderzoeken en 

begeleiding bij problematische afwezigheid van het kind zijn verplicht. Het CLB kan bepaalde 

problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de 

hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan 

de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je 

niet tegen verzetten. Alle CLB-tussenkomsten zijn gratis. 

 

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

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

 

Uit het decreet van de rechtspositie voor minderjarigen (2006) volgen een aantal werkprincipes: 

 
 

INSPRAAK EN BEROEPSGEHEIM 

 

Je kind moet altijd uitleg krijgen over de hulp die het krijgt. Het mag steeds vragen stellen. Ook 

als ouders krijg je uitleg. Je kind mag altijd zeggen wat het denkt of voelt bij de hulp die het 

krijgt. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Kan dit niet, dan leggen we uit waarom. In 

het CLB bestaat er ook beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat we niet zomaar verder vertellen wat 

we weten.  

 

JE DOSSIER 

 

Als je naar het CLB komt, dan maken we een dossier.  Daarin komt alles wat met je kind en de 

begeleiding te maken heeft. We behandelen deze gegevens met de nodige vertrouwelijkheid.                         

Er zijn regels rond inzage van het dossier. Verandert je kind van school, dan gaat het dossier 

naar het CLB waar die school mee samen werkt. Als je dit niet wil, heb je 10 dagen de tijd om je 

hiertegen te verzetten. 

 

DE BEKWAAMHEID EN BELANG VAN DE MINDERJARIGE 

 

De wet gaat er van uit dat een minderjarige in alle omstandigheden zelf weet wat het beste voor 

hem is. Het is in ieder geval de bedoeling dat een hulpverlener zoveel mogelijk rekening houdt 

met de mening van de minderjarige en dat je als minderjarige altijd je mening mag zeggen. Voor 

echt moeilijke dingen gaat men ervan uit dat iemand die jonger is dan 12 jaar nog niet helemaal 

bekwaam is en iemand van ouder dan 12 jaar wel voldoende bekwaam.  

Er kunnen natuurlijk altijd grondige redenen zijn om van die regel af te wijken. 

Wanneer er problemen zijn is het niet altijd gemakkelijk om beslissingen te nemen. Je moet 

voor- en nadelen overwegen en met veel dingen rekening houden. Wel is het zeker dat het belang 

van de minderjarige altijd voorop moet staan  wanneer hulpverleners keuzes maken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.clbchat.be/
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Je kan bij het CLB terecht met vragen op 4 domeinen:  

 

Je zoon/dochter 

 spreekt moeilijk 

 ontwikkelt trager dan andere kinderen 

 heeft moeite met lezen, rekenen of 

schrijven 

 kan zich moeilijk concentreren  

 behaalt mindere resultaten dan verwacht 

 kan het schoolwerk niet plannen 

 … 

choolloopbaan 

Je zoon/dochter  

 heeft moeite om te volgen op school 

 kan niet zomaar starten in het 1ste leerjaar 

 wil van school veranderen 

 kan moeilijk een studierichting kiezen 

 … 

 

voelen 

Je zoon/dochter 

 voelt zich niet goed op school 

 heeft last van faalangst 

 wordt regelmatig gepest 

 is overbeweeglijk, kan niet stilzitten 

 gedraagt zich soms agressief 

 wil niet naar school  

 … 

Je zoon/dochter  

 hoort of ziet niet goed 

 plast nog steeds in bed 

 eet te weinig, te veel of ongezond 

 heeft vragen over seksualiteit 

 verzorgt zich onvoldoende…Het CLB doet ook 

klassikale activiteiten.    

 

 

Er  wordt informatie gegeven over studie- en toekomstmogelijkheden in het 6de leerjaar. Er is 

een verplicht medisch onderzoek voor het 1ste kleuter, 1ste leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar. 

    

Contactgegevens:  

VCLB Leieland Menen 
Oude Leielaan 83 a 

8930 Menen 

Tel: 056 23 72 50 en Fax: 056 23 72 58 

 

info@clbleieland.be  (of rechtstreeks via het e-mailadres van de contactpersoon) 

www.clbleieland.be 

 

maandag: 8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 18.30 u 

dinsdag tot vrijdag:  8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 16.30 u 

Leren  
en  

studeren 

 
Gezond 

heid 

School  
loop    
baan 

Zich 
goed 

voelen 
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Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel 

(AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk 

 

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Zuid, 

regio Kortrijk-Menen 

Adres: BUSO De Kouter, Beekstraat 113B, 8500 Kortrijk 056 

230 780 info@netwerkzuid.be 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen 

over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend 

aanspreekpunt voor ouders: info@netwerkzuid.be 
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De organisatie van de schooluren 
 

 

Verblijf op school.    

 

 

 

 

AANKOMST OP SCHOOL: 

De schoolpoort gaat open:  

 ’s morgens om 8 uur 

 ’s middags om 13 uur 

 

Vroegtijdige aanwezigheid aan de schoolpoort is niet wenselijk. De school is niet verantwoordelijk 

voor kinderen die aan de gesloten poort staan te wachten. Het toezicht door de school begint om 

8 uur en eindigt na het vertrek van de rijen om 16.15 uur. De leerlingen hebben voor en na die uren 

geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

 

TIJDIG OP SCHOOL: 

De lessen beginnen stipt. Zorg ervoor dat uw kinderen tijdig op school zijn.  

 in de voormiddag van 8.25u. tot 11.35u. 

 in de namiddag op maandag, dinsdag en donderdag van 13.15u. tot 16u.  

 op vrijdag eindigen de lessen om 15u. 

 

VERZAMELEN: 

Na het belsignaal vormen de leerlingen een rij op de aangeduide plaats, zwijgen en gaan rustig en 

in stilte, onder begeleiding van de leraar naar het klaslokaal.  

Op het einde van de les, bij het verlaten van de klas, vormen de leerlingen een rij en gaan rustig 

en in stilte, onder begeleiding van de leraar naar de speelplaats.  

Buiten de schooluren en tijdens de speeltijden komen de leerlingen niet in de klaslokalen tenzij 

met toestemming of in opdracht van de directeur of een leraar. 

 

 

Opvang 

 

 

 

Er wordt zowel opvang georganiseerd in onze school als in de Boomhut. 
 

In onze school is er naschoolse opvang mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag tot 17.30u. en 

op vrijdag tot 16.30u. 

Deze opvang is voor de 3 scholen geldig en kost 1,50 euro (op maandag, dinsdag en donderdag van 

16.15u. tot 17.15u. en op vrijdag) en 2,25 euro indien je kind langer blijft dan tot 17.15u. In deze 

opvang is geen vieruurtje voorzien, de kinderen kunnen zelf een koek meebrengen.  

 

Voor voorschoolse opvang kan je elke dag bij ons terecht vanaf 7.00u tot 8.00u. Kostprijs : €1,50 

 

Wij organiseren ook op woensdagmiddag opvang : dit van 11.45u tot 12.45u. In deze opvang is 

geen middagmaal voorzien. Kinderen kunnen zelf hun boterhammetjes en een drankje 

meebrengen. Kostprijs : € 1,50 
 

De opvang wordt maandelijks gefactureerd.  
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De kinderen van de speelklas worden afgehaald via de refter kleuterschool (Processieweg-blauwe 

poort).  

 

 

VZW Mokio organiseert dagelijks buitenschoolse opvang in de Boomhut, zowel 

voorschools als naschools, op woensdagmiddag, schoolvrije dagen en vakanties. 

De Boomhut is gelegen net voor de kleuterschool. De ingang is via de tuin Kerkstraat 

(achter frietkraam) 

De kinderen moeten vooraf ingeschreven worden ! 

De opvang is dagelijks geopend van 6.30u tot 18.30u.  

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder begeleiding.  

Om 8.00u ’s morgens worden de kinderen naar school gebracht. De kinderen van de 

bovenbouw worden overgestoken door de gemachtigde opzichter. 

Om 16.15u worden de kinderen van de school naar de opvang gebracht. 

 

 

Avondstudie op school. 

 

 

op maandag- en dinsdagavond wordt avondstudie aangeboden voor de leerlingen van het 4de, 5de 

en 6de leerjaar. Voor de leerlingen van het 4de leerjaar is 1 studiebeurt per week voldoende. We 

hebben plaats voor 60 leerlingen. Bij overbezetting krijgen de leerlingen van het 6de en daarna 

het 5de leerjaar voorrang. De studie gaat door in de eetzaal van de school. De studie vangt aan 

om 16.15u en eindigt om 17.00u. Er is geen rijbegeleiding voorzien.  

Op een vroeger tijdstip de studie verlaten, is met het zicht op de rust niet mogelijk. Een 

uitzondering dient met de directeur besproken te worden. 

Wie wegens omstandigheden een studie moet overslaan, dient dit vooraf te melden via een 

schrijven in het agenda. 

De kinderen kunnen in stilte aan hun taak werken of kunnen er studeren. We verwachten een 

zelfstandige werkhouding. Het is belangrijk dat u als ouder nog steeds controle uitoefent op het 

volledig afwerken van het huiswerk.  

Wanneer men met zijn werk klaar is, houdt iedereen zich in stilte bezig, door het lezen van een 

boek… 

Verder gelden hier dezelfde schoolafspraken als tijdens de gewone schooluren. De avondstudie is 

een gunst zolang de afspraken door uw kind hieromtrent nageleefd worden. 

Op sportdagen, oudercontactdagen en personeelsvergaderingen valt de studie weg. Deze data 

worden tijdig meegedeeld. 

 

Concreet : 

Wanneer : op maandag en/of dinsdag 

Tijdstip :  van 16.15u tot 17.00u 

Kostprijs : € 1 per beurt. Er wordt per trimester vooraf betaald. Dit komt op de rekening. 
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DEEL 2 : ONS PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van 

onze school staan en deze mee dragen.  

 

VBS de Gulleboom : 

 

in ons AANBOD 

stellen we de focus scherp 

om ontwikkelingskansen te bieden 

 die bij kinderen 

een positief beeld aansterken 

van zichzelf, de wereld en anderen. 

 

 

VBS de Gulleboom : 

wij engageren ons om een schoolteam te zijn 

dat werk maakt 

van een doeltreffende AANPAK 
en een stimulerend opvoedingsklimaat 

om kinderen te leren 

op een kritisch-creatieve manier 

in de maatschappij te leven. 

 

 

Wij hebben met onze VBS de Gulleboom een school voor ogen 

die met ZORG werkt voor de ontplooiing van elk kind. 

Daarom zeggen we: 

"We willen voor elk kind goed doen. 

Juist daarom kunnen we niet voor ieder kind gelijk doen." 

 

 

Wij maken op onze VBS de Gulleboom 

werk van een school 

die steeds opnieuw zoekt 

om een authentieke gemeenschap te zijn, 

gerealiseerd via gedeelde verantwoordelijkheid, 

en doorheen een goede ORGANISATIE. 
 

 

Als VRIJE basisschool  

profileren we duidelijk onze  INSPIRATIE. 
Een school 

waar kinderen kennis maken 

met het verhaal van Jezus 

en kansen tot beleving krijgen. 

Wij dromen van een kerkgemeenschap die plaatselijk én wereldwijd 

daartoe een uitdagende, profetische en bezielende bron van motivatie mag zijn. 
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DEEL 3 : SCHOOLREGLEMENT 
 

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

onze schoolbrochure, folders, … 

 

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 

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

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

opgesomd. De inschrijving van je kind eindigt wanneer de ouders beslissen om het kind van school 

te veranderen, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het 

kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een 

individueel aangepast programma haalbaar ziet). 

 

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

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

augustus van het lopende schooljaar. 

 

1. Doorlopen van inschrijving 

Is uw kind ingeschreven in de Gulleboom afdeling kleuterschool,  dan hoeft het zich niet opnieuw 

in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar van de Gulleboom afdeling lager.  

 

 

3. Toelatingsvoorwaarden 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 275 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. 
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4. 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. 

 

 

Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde 

onderwijsniveau. 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingenevaluatie 
 

 
 

 4 keer per jaar een rapport: een herfstrapport, een winterrapport, een lenterapport en 

een zomerrapport. 

 

 We kiezen ervoor om niet alles nog met punten te evalueren. Er komen nog punten op 

wiskunde, bepaalde onderdelen van Nederlands, wereldoriëntatie, Frans en Godsdienst 

vanaf het derde leerjaar. Het rapport van het eerste leerjaar vermeldt geen punten. 

 

 Anders evalueren = anders rapporteren. 

 

 Kinderen evalueren ook zichzelf op het rapport. Deze zelfevaluatie wordt aangevuld met 

enkele tips van de leraar waarin de sterke punten benadrukt worden en de aandacht 

wordt getrokken op een groeipunt. 

 

 We mikken op groei. 
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 8/10 voor spreken. 

Wat zegt dit als ouder? Wat goed gaat en wat beter kan, zit niet in een punt vervat. 

Kortom, hoe de spreekopdracht echt verliep, kom je met dat cijfer niet te weten. 

 

 Weg gemiddelden, weg mediaan.  We willen kinderen niet vergelijken met mekaar. 

 

 We willen info geven over  

=> de talenten of de sterktes van je kind, 

=> de geleverde inspanningen, namelijk de inzet en  

=> de prestatie van je kind. 

We vertellen over het totale kind. 

 

 Het rapport wordt in de klas besproken met het kind. Tijdens het  groeigesprek met de 

leraar kunnen er afspraken genoteerd worden op het rapport. 

 

 Bewegingsopvoeding, muzische opvoeding, mediaopvoeding, leren leren en sociale 

vaardigheden worden geëvalueerd aan de hand van een kijkwijzer. 

 

Het rapport en de andere evaluatiefiches zitten mooi verzameld in de groeidoos. 

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs. 

 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling 

die in voldoende mate de eindtermen-gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die 

geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het 

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

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

gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

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

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

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

getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 

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

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

gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

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

Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. 

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

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermen-gerelateerde leerplandoelen voldoende in 

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

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

leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het 

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

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden op de schoolkalender (afscheid 

zesde leerjaar) . De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. 

Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het 

instellen van beroep. 

De 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.  

  

Beroepsprocedure 

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

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

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

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als 

het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij… . 

Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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

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

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

meer op die vraag ingaan. 

Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de 

hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft 

genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

twee mogelijkheden:  

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

rechtvaardigen; 

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

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.  

4 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe 

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

aangetekende brief of wanneer de school de open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op 

school persoonlijk afgeven.  Je krijgt dan bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je 

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

 

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

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

beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

 

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

 

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

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

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

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

bewijs van ontvangst).  

 

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

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

behandelen.   

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

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

5 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 

de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn 

als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal 

onderzoeken.  

6 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten 

bij gewettigde reden of overmacht. 

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

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

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

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

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

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

de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen 

zijn, geeft zijn stem de doorslag.  

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

bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt 

uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de 

beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

 

Onderwijs aan huis organiseren  
 

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

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

synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

 

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

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

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

krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-

specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs 

mag krijgen.  

 

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

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van 

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

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

meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een 
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aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest 

nodig. 

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs 

aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen 

gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en 

de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De 

aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 

schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te 

bezorgen. 

 

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

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

is daar niet toe verplicht.  

 

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

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

aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

 

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

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

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

 

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

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

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

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

 

Afwezigheden: 
 

 

 

 
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- 

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

gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 

275 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet 

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

aan de leerplicht. 

 

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

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

het bereiken van de 275 halve dagen aanwezigheid. 

 

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

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

missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de 

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

voldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de 

toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs 

volgde. 

 

1. Gewettigde afwezigheden 

 

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

volgende gewettigde afwezigheden: 

 

1.1 Wegens ziekte 

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

verplicht.  

- Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

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

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

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

buiten de schooluren plaats vinden. 

 

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

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

 

1.2 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). 

 … 

 

1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 

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

uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind we 

of niet door de school wordt opgevangen. 

 

1.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

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

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

waarop topsportbeloften recht hebben); 

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

lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

 revalidatie tijdens de lestijden; 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 school-externe interventies; 
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 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

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

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

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

 

2. 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 kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating 

tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de 

engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

 

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

als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke 

problematische afwezigheid van je kind. 

 

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

werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 

 

Ouderlijk gezag 
 

Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

bieden. 

 

Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

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

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

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

genomen. Voor het oudercontact opteren wij voor één oudercontact per leerling. 

 

Co-schoolschap 

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

kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van 

een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende 

scholen in- en uitschrijven. 
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Privacy 
 

Welke informatie houden we over je bij? 

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

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

alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De 

gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid 

op leerlingenbegeleiding.  

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met het softwareprogramma iOmniwize.  

We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De 

leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

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

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

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

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

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

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

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

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

onder de volgende voorwaarden: 

 De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het 

gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind 

bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. 

 De overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

 

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

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

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

hoogte.  

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

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

verslag aan de nieuwe school door te geven. 

 

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

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

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

op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen 

dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

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

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

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

Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan 

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

je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie. 

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

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

hebt van alle betrokkenen. 

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

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

Recht op inzage, toelichting en kopie 

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

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

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

betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen  

 

Bewakingscamera’s  

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

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we die 

betrokken beelden vlot vinden.  

 

Klachtenregeling 
 

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

of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 

je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur. 

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

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

tot een oplossing te komen. 

 

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

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

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

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

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

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

correspondentieadres is: 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 

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

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

 De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds 

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

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

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

minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

betrekking hebben over een misdrijf); 

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

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 

over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing, 

enz.). 

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. 

 

Engagementsverklaring tussen school en ouders 

 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel 

je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. 

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

periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

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

 

Oudercontacten. 

 

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

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we een opendeuravond begin 

september.  Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk 

via de agenda en de schoolrapporten. 

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

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

gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

een gesprek aanvragen met de leraar van je kind, de directeur of de zorgcoördinator. Dit doe je 

via de agenda van je kind of telefonisch. 

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

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

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

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de 

evolutie van je kind. 

 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

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

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

succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

 

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

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

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

het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

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

het CLB. 

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

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. 

De school begint om 8.25u en ’s middags om 13.15u . We verwachten dat je kind dagelijks en op 

tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan op het secretariaat. We 

verwachten dat je ons voor 8.30u verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

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

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

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

aanpak zoeken. 

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 

evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). 

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. 

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen 

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

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

school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als 

jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

 

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

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

we van jou als ouder verwachten. 

 

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

en naleeft. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat 
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tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 

taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de 

onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren 

bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven 

die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

 

Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden. 

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

lestijden: 

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

 revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor 

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

inbegrepen) 

 

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

tijdens de lestijden.  

 

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

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

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

plaatsvinden. 

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

revalidatie blijkt. 

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

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

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

in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

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

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 

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

 

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

plaatsvinden; 

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

motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene 

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

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als school-gebonden aanbod. Indien 

er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd 

gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB 

gelijktijdig afgeleverd worden; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

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

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

het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 

CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 
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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. 
 

 

 

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  
Indien zich een project, schoolfeest of een ander initiatief voordoet, kan beroep gedaan worden 

op vrijwillige handelaars onder de vorm van sponsoring.  

 

 

 

 

 

Bijdrageregeling (ouders) (zie bijlage).   
 

 

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. 

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die 

u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er 

zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. 

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten 

waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er 

wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere 

zijn enkel richtprijzen vermeld.  

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen.  

Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer 

maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de 

richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.  

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.  

 

Betalingsmodaliteiten. 

 

- Wijze van betaling: 

Ouders krijgen 10  maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald.  Dat betekent binnen de 10 dagen na verzending.  

 

Voor elke periode werken wij als volgt: 

 U vult de bestelbon in 

 U ontvangt de factuur met een overschrijvingsformulier 

 U betaalt binnen de 10 dagen met het voorgedrukte overschrijvingsformulier. 

 

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

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

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

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

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

restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

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

met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

 

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 

dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

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

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

we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

 

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 

                  
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  

Alle kinderen moeten eraan deelnemen. 

 

Alle leerlingen van de lagere school krijgen per week 2 uur bewegingsopvoeding door een 

leermeester bewegingsopvoeding. 

 

De  leerlingen van 2e t.e.m. 4de leerjaar en het 6de leerjaar gaan om de veertien dagen zwemmen 

in het zwembad van Wevelgem.  

 

Ze laten hun uurwerk, een halsketting of armbandje thuis. Deze voorwerpen worden anders te 

vaak vergeten, of ze gaan verloren op school, in het zwembad of in de cabines. Niet de leraar 

maar elk kind draagt zorg voor zijn eigen gerei en kledij.  

 

Omwille van de veiligheid: 

 

 Oorbellen, kettingen, ringen, horloges …  horen niet thuis in de sportles.   

 Lange haren worden samengebonden. 

 Wie festivalbandjes draagt, schuift hier een zweetbandje over heen. 

 

Om hygiënische redenen is het aan te raden dat de leerlingen voor de turnlessen over een rodeT-

shirt en een lichte, zwarte korte broek beschikken. Die kunnen aangekocht worden via de school.  

 

Wie omwille van geloofsovertuiging, de benen liever bedekt laat, draagt een kousenbroek met 

voeten. (dit kan eventueel onder de short) 

 

De leerlingen nemen regelmatig het truitje en het broekje mee naar huis om te laten wassen.  

Wij vragen u dringend de NAAM van uw kind op de gymschoenen, de kledij en de gymzak te willen 

aanbrengen. 
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Kindervoeten en turnpantoffels 
 

De tijd van de witte turnpantoffel gaat al lang  mee. Ondertussen is de visie op bewegings-

opvoeding sterk veranderd en is het aanbod van sportschoeisel ook uitgebreid en 

verbeterd.  

Meer en meer wordt er belang gehecht aan een goede voetondersteuning bij 

bewegingsactiviteiten.  

De voetboog geeft een bepaalde vering en stevigheid zodat we soepel kunnen 

lopen en stabiel kunnen staan. De voetboog zorgt er voor dat ons lichaam 

stabiel staat en stabiel kan functioneren.  Dit is goed voor de enkels, de heup en de rug.  Het is 

dus belangrijk de voetboog bij het opgroeiende kind zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 

Vandaar het volgende  standpunt  vanuit de school. 

1. Er is geen verplichting om voor de lessen bewegingsopvoeding  witte turnpantoffels te 

dragen. Wie ze heeft,  kan en mag ze verder dragen. 

2. De leerlingen mogen  voor de lessen bewegingsopvoeding  ook sportschoenen (geen zwarte 

zolen) dragen.  

3. Let wel: het is ook niet de bedoeling dat de leerlingen de ganse dag sportschoenen 

dragen. De goede kinderschoen van elke dag blijft zijn plaats (aan de voet) behouden. 
 

Enkele tips bij de aankoop van een goede  sportschoen : 

1. De hielcontour moet stevig zijn.  

2. De schoen mag nooit in het midden plooien.  

3. De schoen moet plooien ter hoogte van de tenen. Zo kan de voet op een natuurlijke 

manier afrollen.  

4. De schoen heeft bij voorkeur veters maar voor jonge kinderen voldoet een sluiting met 

klittenband ook, zolang de voet stevig in de schoen zit.  

5. Goede kinder(sport)schoenen hoeven niet duur of merkgebonden te zijn. 

 

 ZWEMKLEDIJ: 

Als gebruiker van het gemeentelijk zwembad volgen we het zwembadreglement: 

Men mag de kleedcabine enkel verlaten in propere en fatsoenlijke zwemkledij.   

Onder zwemkledij wordt verstaan: 

-een zwembroek en eventueel een surf T-shirt 

-een badpak of een wetsuit. 

(zwemshorts en strandkledij worden niet toegelaten) 

 
 Leerlingen die om medische redenen niet kunnen deelnemen aan de sportlessen brengen 

hiervoor een schriftelijke verklaring mee (ouders of arts). Ze zijn wel in de les aanwezig. 
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Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 
 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-muros activiteiten 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-muros activiteiten 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-muros activiteiten 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-muros activiteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

 

Ongevallen en de schoolverzekering. 
 

De leerlingen die tijdens schoolactiviteiten en op weg van en naar school een ongeval hebben, 

melden dit onmiddellijk bij de directie, de juf/meester of het secretariaat. 

Wanneer doktershulp nodig is, worden de ouders verwittigd.  Zijn deze niet te bereiken, dan 

neemt de directie de beslissing. 

De directie of het secretariaat zorgt voor de nodige formulieren voor de aangifte van het 

ongeval, nl. : 

·        de ongevalsverklaring die door de directie of het secretariaat wordt ingevuld, 

·        het geneeskundig getuigschrift dat door de behandelende geneesheer ingevuld wordt, 

·        de uitgavenstaat die door de mutualiteit en door de ouders wordt ingevuld, 

De terugbetaling door IC VERZEKERINGEN aan de rechthebbenden gebeurt bij aanbieding van 

de bewijsstukken na de tussenkomst van de mutualiteit of een ander verzekeringsmechanisme. 

  

Deze documenten worden door de ouders bezorgd aan/verstuurd naar (3 mogelijkheden) : 

1.        de directie of het secretariaat van de school zelf 

2.        IC VERZEKERINGEN – dienst schoolongevallen - 

          Handelsstraat 72   

          1040 Brussel 

          tel. 02 509 97 75 

De schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor 

lichamelijke ongevallen.  De school betaalt integraal de kosten van deze verzekering. 

 

Waarborgen: 

  

burgerlijke aansprakelijkheid 

Deze waarborg dekt de ongevallen die de leerling veroorzaakt aan derden, wanneer de leerling 

onder het toezicht is van de school, ook op weg van en naar de school. 

 

persoonlijke ongevallenverzekering 

Deze waarborg geldt voor : 

· alle schoolactiviteiten waaronder ook alle uitstappen in België en de aangrenzende landen die 

de school inricht, 

· de weg van en naar school. 
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Dit betekent dat de leerlingen steeds de veiligste en/of normale weg van huis naar school 

en omgekeerd moeten volgen. 

terugbetaling ongevallenverzekering 

In geval de burgerlijke aansprakelijkheid niet betrokken is of in geval de rechthebbenden 

verzaken deze in te roepen, waarborgt de maatschappij de betaling van 

o de medische/paramedische kosten, evenals de kosten voor prothese-apparaten tot € 

40.000 na tussenkomst van de mutualiteit, gebroken brillen voor de glazen 100%, voor 

het montuur € 150. 

o de hospitalisatiekosten aan het tarief van de onderhoudsdag, bepaald door het Ministerie 

van Volksgezondheid, 

o de kosten en tandprothese tot € 2500 per slachtoffer, met een max. per tand van € 600  

o de niet-erkende zorgen tot max. € 1000 en niet-terugbetaalde zorgen tot max. € 250 

o verzorging in het buitenland tot € 3750.  Dekking is wereldwijd. 

 

In geval van dodelijk ongeval : de begrafeniskosten tot € 4000 en een kapitaal van € 4000. 

Ongeval met blijvende invaliditeit : een kapitaal van € 12 500. 

Alle vermelde bedragen en kapitalen worden jaarlijks geïndexeerd.  

 

De schoolverzekering komt ook tussen wanneer op vrije dagen of namiddagen activiteiten 

door de school worden ingericht of begeleid. 

 

De school dekt geen stoffelijke schade. 

 

Vrijwilligers 
 

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

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

Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en ter kennisname ondertekent, kiest de school 

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

de hoogte. 

 

Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en 

de vrijwilligers.  De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vrije verzekering 

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

geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en 

van de activiteiten. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vergoedingen 

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

vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

Aansprakelijkheid 

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

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

de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware 
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fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

 

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

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 

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

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

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

 

Gevaarlijk speelgoed:  
 

Geen breekmes (cuttermes) of andere gevaarlijke spullen laten meebrengen naar school tenzij de 

titularis het uitdrukkelijk vraagt in de schoolagenda voor een les knutselen. Ook elektronische 

toestellen en multimedia-apparatuur zoals MP3-spelers, IPOD’s,  GSM’s ; zak- of knipmessen, 

lederen ballen, lucifers, aanstekers of gevaarlijk speelgoed, wapens en voorwerpen die als wapen 

kunnen gebruikt worden,  mogen de leerlingen niet meebrengen naar de school.  

 

Rages:  
 

Het meebrengen van stickers en andere verzamelobjecten wordt op onze school niet toegelaten. 

Onze speelplaatswerking is zodanig uitgebouwd dat de kinderen voldoende materiaal aangeboden 

krijgen om mee te spelen.  

 

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 bepalen. De school wil hiermee je 

kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

 

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 Een gesprek met de zorgcoördinator.    

 Een time-out: 

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.  
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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 afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd 

uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de 

hoogte. 

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. 

Tuchtmaatregelen 

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

afgevaardigde. 

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

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

kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op 

een leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende   

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je 

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

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
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De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. 

De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. 

De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf 

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die 

eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

procedure gevolgd: 

 

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

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 

van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de beslissing de beroepsmogelijkheden.  

 

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

kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 

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

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

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

toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

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

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.  

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

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

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

die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen 

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

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

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

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

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

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
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Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

gaat als volgt: 

Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:  

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

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

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

 

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

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

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

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

zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

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

 

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

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

inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

 

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

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

(met bewijs van ontvangst).  

 

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

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

inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting 

betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

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

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

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

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

worden. 

 

De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je 

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal 

staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd 

tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

 

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

 

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

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
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overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel 

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

beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

 

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

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

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

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

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

De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de 

definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen.  De voorzitter van de beroepscommissie 

zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 

brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

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

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

 

 

Middagmalen, soep en drank 
 

 

 

Voor het middagmaal bestaan volgende mogelijkheden: 

 Volle maaltijd met toezicht 

 Soep en toezicht – leerlingen brengen boterhammen mee 

 Toezicht alleen – leerlingen brengen boterhammen mee 

 

In het kader van ons gezondheidsbeleid is het verboden frisdrank mee te brengen over de 

middag. Fruitsap, melk en water worden wel toegestaan, dit in een hervulbare beker of 

hervulbaar flesje, GEEN BLIKKEN of BRIKJES ! Op school is gratis leidingwater voorzien.   

Er wordt ook GEEN snoep als dessert toegelaten.  

De leerlingen die ’s middags op school blijven, krijgen uiteraard GEEN toelating om de school te 

verlaten. 

Het eten op school is een service voor kinderen van ouders die ’s middags niet thuis zijn.  

 

In het schoolrestaurant gelden de volgende afspraken: 

 Men gaat de eetzaal in stilte binnen. De leerlingen blijven rechtstaan tot na het gebed. 

Pas na een teken van de verantwoordelijke gaat men zitten.  

 Aan tafel is men beleefd en eet men voornaam : goede manieren sieren! 

 Er wordt niet geroepen. Men laat zijn buur met rust.  

 Niemand loopt van zijn plaats of verlaat de eetzaal zonder toestemming. Wie een warm 

middagmaal neemt, eet naar believen, maar … men eet steeds zijn bord leeg.  

 In het kader v/h MOS-project/milieuzorg op school, wordt geen aluminiumfolie 

toegelaten. Alle kinderen brengen een genaamtekende brooddoos mee om de 

boterhammen in op te bergen.  

 Na het eten verlaat men de eetzaal per tafel. Afval wordt meegenomen en in de afvalbak 

gegooid. Eenmaal buiten wordt er niet meer teruggekeerd naar de eetzaal, noch om iets 

te drinken, noch om wat resten op te halen. 

 

 



 

40 

Welzijnsbeleid  
 

Onze school probeert een dynamisch risicobeheersingbeleid te voeren. Een beleidsverklaring is 

opgesteld. Als preventieadviseur werd Christof Verschaete aangesteld om deze materie op te 

volgen. Zijn taak bestaat erin een inventaris op te maken van de risico’s, een risicoanalyse uit te 

voeren en een preventieplan op te stellen voor de komende jaren. 

Aan de volgende punten wordt de nodige aandacht besteed : 

 Veilige speelplaatsen en speeltoestellen. 

 Veiligheid in het verkeer 

 Veilig gebruik van toestellen en materialen 

 Brandpreventie en evacuatieoefeningen 

 Verbeteren van het comfort in de klaslokalen 

 Opvolgen van de richtlijnen van de eetwareninspectie 

 

Medicatie en andere medische handelingen 
 
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een 

zieke leerling niet op school thuis hoort. 
 

 

Medicatiegebruik 
Je kind wordt ziek op school 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 

contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. 

Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.  

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk aan de directeur gemeld worden. 

 
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter 

beschikking, ook geen pijnstillers. 

 

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

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

om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de 

behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de 

bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. 

Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het 

secretariaat. 

Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. 

Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend attest 

rechtstreeks af op school. Dus niet via de schooltas of het kind. 

 

 

Andere medische handelingen 
Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 

bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een 

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

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod 

overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt 

dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de 

directeur. 

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

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

 

Verkeersveiligheid 
 

Veiligheid in het algemeen en verkeersveiligheid in het bijzonder zijn belangrijke aandachtspunten 

in onze school. 
 

Fietsende lagere schoolkinderen vormen dikwijls een gevaar voor zichzelf en voor andere  

weggebruikers in het steeds drukker wordende verkeer. 

Daarom doet de school een oproep om het gebruik van de fiets zoveel mogelijk te beperken : 

 voor alle leerlingen die op “wandelafstand” van school wonen. Enig stapwerk is ideaal voor 

een goede fysieke paraatheid ! 

 voor leerlingen tot en met het vijfde leerjaar die zonder begeleiding naar school moeten 

fietsen. 

Leerlingen van het zesde leerjaar die “op respectabele afstand” van school wonen, kunnen wel met 

de fiets komen. Zij kunnen best wat fietservaring gebruiken in functie van hun latere overstap 

naar hun nieuwe school in het secundair onderwijs. 
 

De fietsen van de leerlingen moeten aan de voorschriften van het verkeersreglement voldoen, om 

bij een eventueel ongeval, zonder discussie een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij te 

kunnen bekomen. De ouders zijn terecht bezorgd om de veiligheid van hun kinderen en dragen 

dus een grote verantwoordelijkheid.  

Enkele tips:  

 Is de fiets volledig in orde?  

 Verken samen met uw kind(eren) de veiligste weg van en naar de school.  

 De veiligste weg is niet altijd de kortste weg.  

 Laat de kinderen altijd uit de auto stappen aan de kant van het trottoir!!! 

 

Kinderen die op meer dan 500 m van school wonen, mogen ook met een klassieke step komen, dit 

op het voetpad.  Elektrische steps worden niet toegestaan. Let op: de step dient duidelijk 

genaamtekend te zijn.  

 

De schoolverzekering dekt de lichamelijke schade ten gevolge van ongevallen op school en tijdens 

de normale verplaatsing (de veiligste weg ) naar en van school. 
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Op weg naar huis. 

 

 
 

De kinderen verlaten NOOIT ALLEEN voortijdig de school. Dit gebeurt uitzonderlijk, enkel en 

alleen als de ouders hun kind komen afhalen en in afspraak met de directie.  

 

 De leerlingen (3de ,4de, 5de en 6de lj.) komen binnen langs de grote ingang (hekkenpoort) 

van de POSTSTRAAT. 
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Belangrijk : Vanuit de onderbouw, Bissegemstraat vertrekken GEEN rijen meer. Na het bel- 

                   signaal komen de kinderen in de klasrij op de speelplaats staan. Vanaf dan kunnen ze  

                   door ouders of grootouders afgehaald worden om naar huis te gaan. 
 

Elke leerling krijgt op de eerste dag van het schooljaar een fluojasje. Op weg van en naar 

school wordt dit jasje steeds door iedereen gedragen. Het jasje blijft eigendom van de school. 

Bij verlies wordt een vergoeding van € 5 aangerekend.  

 

Fietsen – auto’s (POSTSTRAAT 20) 

De fietsers stappen af aan de schoolpoort. Ze stallen hun fiets in de fietsenrekken.  

De fietsen worden op eigen verantwoordelijkheid in de fietsenrekken geplaatst.  

De leerlingen (ook die van de muziekschool na 16u.) mogen nooit rondrijden op de speelplaats. 

Rijden op de speelplaats mag voor de VERZEKERING alleen voor praktische verkeerslessen o.l.v. 

een leraar.  

Ook rolschaatsen, skateboarden, skeelers e.d. kunnen niet om veiligheidsredenen. Voor de 

speelplaatswerking heeft de school in de bovenbouw eigen steps en waveboarden. 

Het is verboden te parkeren op de toegangswegen van de school om vrije doorgang te verlenen 

bij ongevallen, brandbestrijding, evacuatie…. 

 

 

 

 

Schoolagenda, huistaken en lessen leren 
 

                            
 

1ste leerjaar :  

 Op maandag krijgen de leerlingen een weektaak mee.  

 De taak moet af gegeven worden op vrijdag. 

 Deze bestaat uit een rekentaak en een taaltaak. (Max. 20 min per week) 

 Elke dag lezen (max. 5 min per dag) 

2de leerjaar : max. 40 minuten per week 

Elke week een korte taak van volgende leergebieden : 

 Spelling 

 Lezen 

 Wiskunde 

3de leerjaar : max. 40 minuten per week 

 Weekplanning mee op maandag – taken gespreid over de hele week : 

 Wiskunde 

 Huistaak spelling 

 Lezen 

 Woordpakket oefenen voor dictee 

Planning proeven wordt ruim vooraf meegegeven. 
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4de leerjaar : max. 40 minuten per week 

 Taken spelling en wiskunde worden meegegeven op maandag. 

 Woensdag : indienen taak wiskunde 

 Vrijdag : indienen taak spelling 

Planning proeven wordt ruim vooraf meegegeven. 

5de leerjaar : max. 4 keer 30 minuten per week 

 Weektaak 

 Wekelijks : bijhouden woordjes Frans 

 Spelling : woordpakket 

POLT : planning op lange termijn = proeven : wordt in agenda vermeld 

6de leerjaar : 

Maandag : huistaak voor de hele week – indienen op vrijdag 

 Nederlands  

 Frans 

 Wiskunde : herhalingsboekje : hiervoor krijgen de leerlingen 2 weken tijd 

 Woordpakket spelling : elke week oefenen, dictee op einde van de week 

 Frans : elke dag woordenschat leren met handcomputer, op Quartier étoile, wordt vaak 

op het einde van de week overhoord. 

POLT : planning op lange termijn = proeven : wordt in agenda vermeld 

Leerlingen maken uiteraard zelf hun huistaak : ouders kunnen een opmerking noteren bij een te 

moeilijke of te lange taak. De leerling vraagt dan uitleg in de klas. 

Afspraken over netheid en tijdig afwerken, tijdstip van indienen, worden in de klas gemaakt.  

De leraar geeft huistaken om de leerstof verder in te oefenen.  

Via het leren van lessen kan de leerstof worden herhaald of verdiept.  

Voor de ouders is de huistaak een middel om te zien hoe het kind werkt en een kans om 

prestaties en vorderingen van dichtbij te volgen.  

 

De leerlingen leren hierbij : 

 Verzorgd werken 

 Taken en opdrachten plannen en spreiden 

 Zelfstandig werken 

 Eigen werk nalezen en verbeteren 

 Aangekondigde toets zelfstandig voorbereiden 

 

Naast het rapport is de schoolagenda een hulpmiddel om contact te houden met de ouders en om 

de studie te plannen. Vanaf het 1e leerjaar hebben de leerlingen een schoolagenda. Wilt u deze 

geregeld nakijken en ondertekenen als de titularis dit vraagt. 

De leraar schrijft altijd de opdrachten op het bord. Alle kinderen moeten leren zonder fouten 

overschrijven van het bord.  

Kijk ook af en toe de schooltas na. Sommige leerlingen vergeten de brieven aan de ouders af te 

geven. Laat uw kind ook niet rondzeulen met een schooltas die veel te zwaar is. Sommige 

leerlingen nemen meer dan nodig is mee in hun schooltas.  

 

 

 

 



 

45 

Taken verbeteren 
 

Tijdens de schooldagen maken leerlingen heel wat oefeningen, vullen ze de leerboeken, 

werkschriften en oefenboeken aan, maken ze allerlei taken en werken op oefenblaadjes of in 

kladschriften. 

Dat leidt tot aardig wat verbeterwerk voor de leraar als die alles tot in de details wil nazien. 

 

Niet alle verbeterwerk is echter even zinvol of is even noodzakelijk om het leren van de kinderen 

te verbeteren. 

Een werkgroep vanuit de directies heeft zich over dat verbeterwerk gebogen en komt tot de 

vaststelling dat niet alles steeds schriftelijk moet verbeterd worden vermits de leraar de 

leerlingen voortdurend evalueert tijdens hun leerproces.  

Hierdoor komt voor de leraars tijd vrij om foutenanalyses te maken.  

Op die manier kunnen ze het individuele leerproces voortdurend en beter bijsturen. 

 

Concrete afspraken in dat verband werden opgenomen in het schoolwerkplan. 

Ook tijdens de open klasavond in september zal de leraar u deze afspraken graag toelichten. 

 

Snoepvrije school en verjaardagen 
 

Omdat de kinderen daar al meer dan genoeg gelegenheid toe hebben, durven wij stellen dat ze 

geen snoep meebrengen naar de school. Ook niet als het hun verjaardag is. We vinden zelfs dat 

de jarige niet moet trakteren maar getrakteerd worden.  

Geen snoep of kauwgom laten meenemen naar school. Geef liever een DROGE KOEK of wat 

FRUIT mee.  Wij organiseren twee koekvrije dagen per week: 

WOENSDAG en VRIJDAG. Op woensdag kunnen de kinderen aansluiten bij het fruitproject, op 

vrijdag kunnen ze zelf een stuk fruit of groente meebrengen. 

Om de afvalberg te verkleinen vragen we uitdrukkelijk GEEN VOORVERPAKTE KOEKJES meer 

mee te geven. De koeken kunnen in een koekendoosje meegebracht worden.  

 

Verjaardagsfeestjes 
 

Omwille van het discriminatiegevoel bij de kinderen worden geen uitnodigingen via de school 

uitgedeeld voor de verjaardagsfeestjes thuis.  

 

 

Aandacht voor hoffelijkheid, orde en netheid 
 

De klas is de tweede thuis van de kinderen. Daarom helpen ouders en kinderen best mee om een 

goede sfeer te bevorderen. U helpt uw kind het best vooruit als u in zijn bijzijn geen negatieve 

kritiek laat horen over zijn meester, zijn juf of zijn medeleerlingen.  

 

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 dit 

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

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

aanrekenen aan de ouders. 
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De leerlingen brengen geen boeken of uitgaven mee waarvan de inhoud niet strookt met het 

opvoedingsproject van onze katholieke school.  

 

Orde :  
 

De kinderen zorgen voor orde in de gangen, gebruiken de kapstokken en laten niets 

rondslingeren. De leraar streeft een ordelijk klasbeeld na en dringt aan op de zorg voor het 

klasmateriaal, het didactisch materiaal… Hij maant zijn leerlingen aan orde te hebben en zorg te 

dragen voor het klasmateriaal. Lessenaars worden geregeld gecontroleerd en rekken liggen 

ordelijk.  

 

Beleefdheid :  
 

Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij tegenover directie, leraren, alle personeel, ouders, 

bezoekers en medeleerlingen hoffelijk en beleefd zijn. Zij spreken een keurige en verzorgde 

taal.  

 

Verzorgd uiterlijk : 
 

Onze leerlingen dragen verzorgde kledij en verzorgen hun haartooi. Strandkledij of 

ontspanningskledij zijn niet gepast. Ook bij warm weer draagt iedereen een hemdje of een T-

shirt met korte mouwen. Korte shortjes horen niet thuis op onze school. 

 

Dure spullen :  
 

Het dragen van sieraden, uurwerken, kettinkjes en ringen stemt tot voorzichtigheid. De school 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies. Geld laat men nooit achter in jassen, 

schooltassen of banken.  

 

Een mens-waarderende school. 
 

RESPECT : 

De leerling heeft respect voor het materieel van anderen: schoolgerief, kledij, brooddozen… 

Voor moedwillige beschadiging wordt een vergoeding aangerekend.  

 

PESTEN OP SCHOOL : 

Pesten wordt op school niet geduld! Volgende afspraken worden nadrukkelijk gemaakt :  

 Beoordeel of veroordeel niemand op zijn uiterlijk 

 Sluit niemand uit 

 Zit niet aan de spullen van een ander 

 Lach elkaar niet uit 

 Noem elkaar niet bij de bijnaam, scheld niemand uit 
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 Vecht of scheld nooit terug 

 Laat elkaar met rust, bemoei je niet met een ander 

 Kies (bij een ruzie) geen partij, mee pesten is even erg als aanstoken 

 Schenk aan de pester geen aandacht, laat je afkeur merken 

 Meld aan de leraar wanneer je zelf of wanneer iemand anders gepest wordt. (Dit is geen 

“klikken”) 

 Praat eerst een ruzie zelf uit, helpt dat niet : vertel het aan de leraar en daarna … 

vergeven en vooral vergeten.  

 Luister naar elkaar 

 Word je gepest, praat er thuis over. Je moet het niet geheim houden en niet te lang 

wachten. Hoe langer je wacht om die nare dingen te vertellen, hoe meer kans dat het 

pesten steeds erger wordt.  

 

Schoolmilieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 geboden voor een schoner milieu : 

Ik neem mijn boterhammen mee in een 

boterhamdoos. 

Ik verpak niets in aluminiumfolie. 

Ik gebruik herbruikbare drinkflessen. 

Ik breng koeken mee in een doosje of eet 

een stuk fruit. 

Ik beschrijf papier op beide zijden. 

Ik draag zorg voor mijn spullen en gebruik 

ze tot ze echt versleten zijn. 

Ik gooi mijn afval in de juiste vuilnisbakken. 

Ik gebruik zoveel mogelijk kringlooppapier 

of chloorvrij papier. 

Ik gebruik een pen die ik kan vullen. 

Ik vermijd tipp-ex, alcoholstiften, 

batterijen en andere schadelijke spullen. 
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PLANNING RAPPORTEN 2020-2021 
 

              
 

4 x rapporten 

 

De rapporten worden meegegeven: 

Herfstrapport:  woensdag 28 oktober 2020 

Winterrapport: woensdag 10 februari 2021 

Lenterapport: donderdag 1 april 2021 

Zomerrapport: maandag 28 juni 2021 

 

De resultaten van extratoetsen (toetsjes), wekelijkse proeven, huistaken of een overhoring 

worden meegedeeld in de schoolagenda.  

 

Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. 

 

Driemaal per jaar is er een oudercontact : 

Herfstrapport (bespreking met de ouders): donderdag 29 oktober 2020 

Winterrapport (bespreking met de ouders): donderdag 11 februari 2021 

Zomerrapport (bespreking met de ouders):  dinsdag 29 juni 2021 : 1ste tot 5de leerjaar 

 

Bijdrageregeling 

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

verplichte uitgaven. 

 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken, dit met een maximum 

van €90 per kind per schooljaar. 

 

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik 

van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, 

voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten 

betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Wij vragen een bijdrage voor: Richtprijs: 

Zwemlessen leerjaar (verplicht) 

2de leerjaar 

3de leerjaar 

4de leerjaar 

6de leerjaar 

 

+/- € 1 per beurt x 16 beurten =  € 16 

+/- € 1 per beurt x 16 beurten = € 16 

+/- € 1 per beurt x 16 beurten = € 16 

Gratis (16 beurten) 

Toneelvoorstelling Wevelgem (verplicht) 

1ste tot en met 6de leerjaar 

€ 3,00 

Sportdag (verplicht) 1ste t.e.m. 6de lj.   €10 à € 15,00 

Schooluitstappen: eendaags of deel van een   
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dag (verplicht): 

Maaltijden: zelf mee te brengen 

Verplaatsingen: 

1ste leerjaar 

2de leerjaar 

3de leerjaar 

4de leerjaar 

5de leerjaar 

6de leerjaar 

 

 

 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

Meerdaagse uitstappen : 

 

Max. €445 per kind voor volledige duur 

lager onderwijs 

 

Bosklassen 4de en 5de leerjaar 

Heideklassen 6de leerjaar  

 

 

 

 

 

Verblijf, activiteiten  en verplaatsingen: 

€ 120,00 

€ 120,00 

        

U kunt vrij intekenen op het volgende: 

(niet verplicht aanbod) 

Kosten 

Tijdschriften 

1ste leerjaar 

Zonnekind 

 

2de leerjaar 

Zonnekind 

 

3de leerjaar 

Zonnestraal 

 

4de leerjaar 

Klap 

Zonnestraal 

National Geographic Junior 

 

5de leerjaar en 6de leerjaar 

Kits 

Zonneland 

National Geographic Junior 

 

 

 

€ 39,00 

 

 

€ 39,00 

 

 

€ 39,00 

 

 

€ 21,00 

€ 39,00 

€ 37,00 

 

 

€ 22,00 

€ 39,00 

€ 37,00 

 

 

plat water: speeltijd 10u05: 

Flesje plat water 

 

Fruit (op woensdag) 36 weken 

 

€ 0,25 

 

€ 8,00 

Maaltijden:  

Warm 

Soep 

Middagtoezicht 

 

€ 2,75 + € 1,00 toezicht 

€ 0,25 + € 1,00 toezicht 

€ 1,00 
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 

Dinsdag 1 september 2020 

 

2       Vrije dagen van het eerste trimester 

 

Maandag 5 oktober 2020 : facultatieve vrije dag 

Herfstvakantie : van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020 

Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand 

Maandag 30 november 2020: pedagogische werkdag 

 

3       Kerstvakantie 

Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 

 

4       Vrije dagen van het tweede trimester 

Woensdag 20 januari 2021: pedagogische werkdag 

Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021  tot en met zondag 21 februari 2021 

Woensdag 17 maart 2021: pedagogische werkdag 

 

5       Paasvakantie 

Van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021 

 

 

6       Vrije dagen van het derde trimester 

 

Donderdag 13 mei 2021 : O.H. Hemelvaart  

Vrijdag 14 mei 2021 : brugdag 

Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag 

Dinsdag 1 juni 2021 : facultatieve vrije dag : Gullegem Koerse  

 

7       Vormsel en Eerste Communie 

Zaterdag 15 mei 2021 : Vormsel 

Zondag 30 mei 2021 : Eerste Communie 

 

8       De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021 

 

 

 


