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Beste ouder 

In naam van de ganse schoolgemeenschap heten wij jullie van harte welkom in onze school. Het verheugt 

ons dat jullie voor het onderwijs en de opvoeding van je kind een beroep doen op onze school. 

De directeur en de leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die je kind nodig 

heeft om zich evenwichtig te ontplooien. We hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en willen jullie 

nu reeds danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. 

Als ouders dragen jullie echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van je 

kinderen. We hopen dat jullie je kind aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de 

leefregels ervan na te leven. 

We zullen de rechten van je minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht je 

van de school degelijk onderwijs, een aangepast onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigen-

tijdse opvoeding. 

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

contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel 

nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke re-

glement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de orga-

nisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager on-

derwijs, 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 admi-

nistratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pe-

dagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Dag kleuter, dag nieuwe leerling, 

Hartelijk welkom! Als nieuwe kleuter kan je vanaf vandaag kennismaken met een boeiende nieuwe wereld. 

Dag eersteklassertjes, dag meisjes en jongens van de andere klassen. Graag heten wij jullie van harte welkom 

in onze basisschool. Bij de start hebben jullie zeer zeker een aantal wensen, een aantal persoonlijke verwach-

tingen, ja, een aantal dromen in verband met jullie klasgenoten, leraren, directie, …jullie school. Wij willen 

"samen" school maken in een sfeer van vriendschap, vertrouwen en dienstbaarheid en samen leven in een 

geest van eerbied en waardering voor elk-ander. 

Samen met de leerkrachten wensen we jullie veel enthousiasme toe bij de start van elk nieuw schooljaar. 

Veel succes!!! 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - INFORMATIE 

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

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

na overleg in de schoolraad. 

1. Contact met de school 

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

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur 

Secretariaat en/of 

beleidsmedewerker 

Zorgcoördinator 

Leerkrachtenteam 

 

Deze gegevens vinden jullie terug in de bijlage ‘adressen, jaarplanner en 

richtprijzen’ 

Schoolstructuur Adres: Hoogstraat 19, 2340 Vlimmeren 

Telefoon: 03 312 29 38 

e-mail:  info@kbtriangel.be 

Scholengemeenschap Naam: SGKVOBaO 

Coördinerend directeur: Pascale Peeraer 

Schoolbestuur Deze gegevens vinden jullie terug in de bijlage ‘adressen, jaarplanner en 

richtprijzen’ 

Website van de school  www.kbtriangel.be 

Rekeningnummer van de 

school 

IBAN BE83 7805 9333 9515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbtriangel.be/
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2. Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De school is open van 8.15 tot 15.45 . 

De lessen beginnen stipt om 8.30 en eindigen om 15.30. 

Op woensdag eindigen de lessen om12.05 en op vrijdag om 15.00. 

De middagpauze loopt van 12.05 tot 13.35 en op vrijdag van 12.05 tot 

13.20. 

De kinderen zijn ’s middags terug welkom vanaf 13.20 en op vrijdag 

vanaf 13.05.   

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang. 

- Voorschoolse opvang Uren: 7.30 tot 8.15 

Plaats: eetzaal lagere school 

Vergoeding: € 0,50 per begonnen kwartier 

Verantwoordelijke(n): Greet Mertens 

- Naschoolse opvang Uren: 15.45 tot 16.45 (op vrijdag tot 16.30) 

Plaats: eetzaal lagere school 

Vergoeding: € 0,50 per begonnen kwartier 

Verantwoordelijke(n): Greet, Vera en Saartje 

Vakanties 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

Pedagogische studiedagen 

Herfstvakantie: 2 nov 2020 tot 8 november 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 tot 3 januari 2021 

Krokusvakantie: 15 februari 2021 tot 21 februari 2021 

Paasvakantie: 5 april 2021 tot 18 april 2021 

Zomervakantie: 1 juli 2021 tot 31 augustus 2021 

Maandag 28 september ’20 

Vrijdag 30 april 2021 

Woensdag 23 september ’20 

Woensdag 18 november ‘20 

Woensdag 20 januari ‘21 
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3. Samenwerking 

3.1 Met de ouders 

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

ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasle-

raar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouder). Ook bij de 

leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Afhankelijk van de persoon die je wenst te spreken, neem je rechtstreeks 

contact op met deze persoon. 

Indien de school jullie wil spreken, zal er rechtstreeks (via telefoon, brief of 

mail) contact genomen worden om een afspraak te maken. 

Ouderraad Deze gegevens vinden jullie terug in de bijlage ‘adressen, jaarplanner en 

richtprijzen’ 

Schoolraad Deze gegevens vinden jullie terug in de bijlage ‘adressen, jaarplanner en 

richtprijzen’ 

3.2 Met de leerlingen 

Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure: per klas worden twee leerlingen verkozen 

Samenstelling: twee leerlingen per klas 

Verantwoordelijke leerkracht: Bjorn Loyens 

3.3 Met externen 

Centrum voor Leerling-

begeleiding (CLB) 

Onze school werkt samen met het VCLB Kempen. 

Adres: Rubenstraat 170, 2300 Turnhout 

Contactpersoon CLB: Katrien Luyts 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het 

kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouder). Het CLB kan bepaalde problemen of onregel-

matigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoef-

ten van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leer-

lingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op 

het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

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

ker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

 

http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
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Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Ondersteunings-

netwerk Kempen 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de on-

dersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

Mieke Quirijnen 

mailadres: info@ondersteuningsnetwerkkempen.be 

3.4 Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek On-

derwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake Leerlingenrech-

ten 

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 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II - Pedagogisch project 

1 Opvoedingsproject KVO (Katholiek Vlaams Onderwijs) 

D e  K V O - s c h o l e n  h e b b e n  e e n  t r a d i t i e  v a n  k w a l i t e i t s o n d e r w i j s  e n  v a n  k a t h o l i e k e  
e n  V l a a m s e  o p v o e d i n g .  
Z i j  w i l l e n  c e n t r a  z i j n  v a n  d e g e l i j k e  i n t e l l e c t u e l e ,  s o c i a l e  e n  r e l i g i e u z e  v o r m i n g .  
D a a r d o o r  z i j n  z i j  o o k  e e n  v r u c h t b a r e  v o e d i n g s b o d e m  v o o r  e e n  s c h o o n m e n s e -
l i j k e  l e v e n s w i j z e .  
 

DE KVO-SCHOLEN ZIJN CENTRA VAN INTELLECTUELE EN ALGEMEEN MENSELIJKE VORMING.  

Onze scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens vanuit de christelijke levens-
visie. Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, wetenschap en levenservaring. 

Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het sociale, culturele, economische en politieke leven. 
De wereld heeft nood aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschapszin, verantwoorde-
lijkheid op zich nemen in de samenleving. 

Onze scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische en waarde-gevoelige volwassenen, die zich niet 
neerleggen bij oppervlakkigheid, sociaal onrecht, welvaartsegoïsme, consumptiedwang en milieubederf. 

Deze vorming legt de klemtoon op dienstbaarheid, voornaamheid, evenwichtige relatiebekwaamheid en res-
pectvolle affectiviteit. 

Onze scholen beschouwen psychische en fysieke weerbaarheid als waardevol, maar zij vragen ook gevoelige 
aandacht voor het kwetsbare in elke mens. 

DE KVO-SCHOLEN IN VLAANDEREN, EUROPA EN DE WERELD  

Belangrijke doelstellingen van onze scholen zijn de kennis van de historische en culturele identiteit en de so-
ciaaleconomische werkelijkheid van Vlaanderen, én het verzorgd gebruik van het Nederlands. 

Zij besteden ook veel aandacht aan de studie van andere talen en culturen, en aan culturele uitwisseling. Zij 
maken de jongeren bewust van hun gemeenschappelijke taak voor de uitbouw van het verenigde Europa, dat 
in solidariteit met de andere continenten groeit naar een betere wereld. 

DE KVO-SCHOLEN: SCHOLEN MET EEN RELIGIEUZE EN EVANGELISCHE BOODSCHAP  

Mensen van alle tijden en van overal ter wereld stellen vragen die henzelf en hun leefwereld overstijgen. 
Onze scholen geven op deze vragen het antwoord van het christendom, dat de wereld al twintig eeuwen ver-
rijkt met Jezus’ boodschap over God, de mens, de wereld en het leven. 

Zij brengen onomwonden God ter sprake en zien in de Bijbel, het Evangelie en de levende Kerk inspiratie-
bronnen voor een betere samenleving en een persoonlijke geloofsgroei. Die bronnen bieden waarden aan als 
liefde en waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving en solidariteit. Deze waarden bevruchten het 
schoolgebeuren van elke dag. 

In de lessen en in de omgang met elkaar, maar ook in gebedsmomenten en vieringen, in missionaire bewo-
genheid en in acties als Welzijnszorg en Broederlijk Delen krijgen ze concrete vorm. 

Onze scholen nodigen alle betrokkenen uit tot een eerlijke beleving van die waarden. Wederzijds respect en 
verdraagzaamheid voor de verscheidenheid in geloofsmotivering en christelijk getuigenis zijn voor de school-
gemeenschap een bron van verrijking. 

Iedereen die het christelijk karakter van de school eerbiedigt is welkom in onze scholen. 

 

A L L E  M E N S E N  W O R D E N  B R O E D E R S  E N  Z U S T E R S ;  
I N  D E  K V O - S C H O L E N  D I E  D R O O M  
M E T  J O N G E R E N  T E  K U N N E N  R E A L I S E R E N ,  
I S  O N S  S T R E V E N  E N  O N Z E  H O O P .  

 



 

 

Schoolreglement Katholieke Basisschool Triangel – Vlimmeren schooljaar 2020 – 2021 9 van 39 

2 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.  

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds te-

recht bij de directeur voor verdere informatie. 

 
De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.  

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle 
opvoeding aanbieden.  Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.  Wij zijn een 
dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. 

 
Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf 
In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie 
concreet gestalte.  Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst 
hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. 

 
Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: 

• Het unieke van ieder mensenkind, 
• De verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, 

• Verbondenheid en solidariteit met anderen, 
• Vertrouwen in het leven (hoop), 
• Genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, 
• Openheid, respect en zorg voor mens en natuur, 

• Verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren, 
• Vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid, 
• Zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties, 

 
 
 

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.  We nodigen alle leerlingen 
regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: 

• De ontmoeting van elkaar in verbondenheid; 
• De verdieping in de Bijbelse Boodschap; 
• De dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; 

• Het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven 
 op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) 
 in verbondenheid met God. 

 
 
 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke 
levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van de kinderen.  Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het 
levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal.  We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen 
traditie, en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen 
uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen.  Dat veronderstelt communicatie.  Het inzicht in de 
eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies. 
Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten.  Er bestaat geen 
levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie.  In onze 
school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke 
godsdienst en de katholieke traditie. 
Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod. 
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Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod  

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede‘ mensen. 
De uniekheid van elk kind staat voorop.  Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale 
persoon: hoofd, hart en handen. 

 
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: 

• De wereld van taal en communicatie 
• De wereld van het muzische 
• De wereld van cijfers en feiten 
• De wereld van de techniek 
• De wereld van het samenleven 
• De wereld van verleden en heden 
• De wereld van het goede 
• De wereld van zingeving 

 
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: 
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.  We bouwen voort op wat kinderen reeds 
beheersen. 
We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol 
samenhangt. 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon.  Het is niet voldoende dat kinderen 
beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het 
vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven.  Dat ze de dingen die 
ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 

 
We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. 
Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.  Wij willen aansluiten bij 
die positieve ingesteldheid. 
Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze 
bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. 

Onze opvoeding wordt gedragen door: 

• Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. 
 We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder 

 kind 

• De pedagogie van verbondenheid. 
 Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. 

• De pedagogie van de hoop. 
 We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de 

 groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun  

 onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.  

• De pedagogie van het geduld 
 Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld 

 opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. 

 
 
 



 

 

Schoolreglement Katholieke Basisschool Triangel – Vlimmeren schooljaar 2020 – 2021 11 van 39 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: 

• Model staan voor goed leren 
• Strategische vragen stellen  
• Aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen 
• Zinvolle contexten aanbieden 
• Interactieprocessen begeleiden  
• Peilen naar de vorderingen 
• Helpen en coachen 

 
We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 

 
We streven ernaar elk kind centraal te stellen. 
Ieder kind is beeld van God.  Wij omringen kinderen daarom met brede zorg.  We willen kinderen optillen en 
hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden.  Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het 
geduld essentieel. 

 
 
 
 
 
 
 

Onze brede zorg heeft twee dimensies 
We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.  Ieder kind is anders, uniek en heeft 
eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. 
Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, 
bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. 
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager).  
Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.  Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met 
ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra … 

 
Onze school als gemeenschap en als organisatie 

 
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  We respecteren ieders 
verantwoordelijkheid.  We zorgen voor een goede organisatie.   
 
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie.  We werken samen, 
overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. 

 
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 

• De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom streven 
we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de 
school; 

• Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school; 
• Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering. 
• De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school 

gewerkt wordt. 
• De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 
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DEEL III - Het reglement 

1. Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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

schreven.  

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

Oudercontacten. 

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

de werking van onze school Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas van 

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

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

port en de agenda van je kind. 

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

ten 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 leerkracht van je kind. Dat doe je door rechtstreeks contact op te nemen met de leraar via 

de gegevens die hij of zij doorgeeft bij het begin van het schooljaar of via het mailadres van de klas. 

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. 

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 school-

loopbaan van je kind.  

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

maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuig-

schrift basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in de infobrochure over onderwijsregelgeving. 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB. 

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

wijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.30 en eindigt om 15.30. Kinderen die te laat toekomen 

melden zich aan bij het secretariaat of meneer directeur.  We verwachten dat je ons voor 8.30 uur verwittigt 

bij afwezigheid van je kind. 

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

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

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: persoonlijke gesprekken, telefonische 

contacten, brieven, … 

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

ken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie zorgvisie op onze website). 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. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststel-

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

aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.  Als 

school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet 

mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

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

zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 

verwachten. 

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

leeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijs-

taal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te on-

dersteunen (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. 
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2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving 
punt 3) 

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

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

schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind kan 

enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. 

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

bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

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

de vastgestelde onderwijsbehoeften van dien aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand ver-

slag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en 

het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de 

leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curri-

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

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

akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lo-

pende schooljaar. 

Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs 

In onze school moet je niet opnieuw inschrijven bij overgang naar het lager onderwijs.  De inschrijving loopt 

gewoon door. 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In 

de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uit-

voeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject 

voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige 

nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 
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3. Ouderlijk gezag 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

lijk 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. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

doorstroom. 

Brieven worden enkel nog verstuurd via Gimme.  Ouders geven bij het begin van het schooljaar een mailadres 

op waarop ze de meldingen van Gimme kunnen ontvangen. 

De agenda kan gebruikt worden als communicatiemiddel tussen leraar en ouders.  We verwachten minstens 

éénmaal per week een handtekening van de ouders in de agenda. 

In de loop van het schooljaar worden de ouders tweemaal uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht 

van hun kind. 

Deze oudercontactavonden bieden de mogelijkheid om de wederzijdse ervaringen over je kind uit te wisselen 

en de schoolvorderingen te bespreken. 

Jullie ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze oudercontacten. 

Ook buiten deze oudercontactavonden is het mogelijk om, na mondelinge of schriftelijke afspraak, een on-

derhoud te hebben met de klastitularis. 

De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen een leraar en ouder(s). 

Wanneer de directeur of een leerkracht het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op 

een ander moment te laten plaatsvinden. 

3.4 Co-schoolschap 

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

het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen.  
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4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

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

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

is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schrif-

telijk 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. 

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

school na een instapdatum). 

5. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen 

in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-

leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds 

op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

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

Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve 

dagen aanwezigheid. 

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

kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 

achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  

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

naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager on-

derwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.  

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor … uur. 

Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je 

meldt je dan aan bij … . Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we 

samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.  

Gewettigde afwezigheden 

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

tigde afwezigheden: 

5.1 Wegens ziekte 

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

• Is je kind maximum drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. 

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

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

uren plaats vinden. 

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

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

5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestem-

ming 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, ortho-

doxe, protestants-evangelische godsdienst). 

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

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

sluiting is gewettigd.  Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of 

niet door de school wordt opgevangen. 

5.4 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 cul-

turele en/of sportieve manifestaties (andere dan 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 (zie punt 17) 

• School externe interventies; 

• De deelname aan time-out-projecten;  

• Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

trekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 sep-

tember tot en met 30 juni. 

5.5 Problematische afwezigheden 

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

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

sche afwezigheid van je kind. 
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Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen wer-

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

6. Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan 

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

of een combinatie van beiden.  

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

medisch attest 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 chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per op-

gebouwde schijf va n9 halve schooldagen afwezigheid.  Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georgani-

seerd worden.  Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de nor-

male 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. Tij-

delijk 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. 

7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) 

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

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

extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onder-

wijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via de bijlage ‘adressenlijst, jaarplanner en richtprijzen’ informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit 

schooljaar worden voorzien. 
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• Doel: Om een zicht te krijgen op de wereld rondom ons is het pedagogisch – didactisch noodzakelijk naar 
deze wereld toe te stappen.  Kinderen leren immers veel meer, intenser, wanneer ze de dingen kunnen 
zien, proeven, ruiken, aanraken, … . 

• Aanbod: schoolreizen, theaterbezoeken, sportdagen, SVS-aanbod, … 

Meerdaagse uitstappen: 

• Doel: Om kinderen de kans te geven om buiten hun vertrouwde omgeving samen te leven, te leren en 
te ontdekken. 

• Aanbod: tweejaarlijks één week op sport- of exploratieklassen (5de en 6de leerjaar) 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten.  

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

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

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

school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het ge-

tuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindterm-

gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ont-

vangt 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 be-

schouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 

ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd bereikt, met inbegrip van bij-

zondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin 

het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

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

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

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

senraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 

behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij 

toont, zeker een rol spelen.  De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk ver-

slag 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 ge-

tuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de jaarplanner.  De datum van de uitreiking is ook de ont-

vangstdatum voor het instellen van beroep.  Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als da-

tum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

8.2 Beroepsprocedure 

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

derwijs, 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, zonda-

gen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

 

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

schrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het ou-

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

krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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

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

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 rechtvaardi-

gen; 

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

raad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt 

per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

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

senraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangete-

kende brief:  

Johan Boenders 

Voorzitter, Katholieke Basisschool Vlimmeren vzw 

Hoogstraat 19, 2340 Vlimmeren 
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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 be-

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

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

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

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

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

behandelen. 

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

het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

ontvangst). 

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

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

handelen. 

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

tuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

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

onderzoeken.  

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

ten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenko-

men, vind je in …. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

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

stelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of on-

verenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  

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

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

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

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

zijn, geeft zijn stem de doorslag.  

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

gen 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. 
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9. Herstel- en sanctioneringsbeleid 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

 

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

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

9.1 Begeleidende maatregelen 

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

en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot ge-

wenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met klasleerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie   

• Een time-out: 

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

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

kort met je kind besproken;  

• Een begeleidingsplan:  

 Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. 

Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De 

afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

9.2 Herstel  

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

We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in ge-

sprek 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; (onderdeel van onze KiVawerking) 

• Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

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

een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, 

zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. 

Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
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9.3 Ordemaatregelen 

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

van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwe-

zig.  

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. 

9.4 Tuchtmaatregelen 

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

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

van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel 

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

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

• Een definitieve uitsluiting. 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen om je kind preven-

tief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of 

een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur 

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

kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk 

kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe facto-

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

beslissing. 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

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

nitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een advi-

serende stem heeft. 

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

digd 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 ingangs-

datum van de tuchtmaatregel.  Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijk-

heden. 

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 (vakantie-

dagen 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 leer-

ling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee 

zoeken naar een oplossing. 

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

gaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

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

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

viteiten 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 ou-

ders.  

9.5 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: 

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

Naam van de voorzitter: Johan Boenders 

Naam schoolbestuur: Katholieke Basisschool Vlimmeren vzw 
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Adres van het schoolbestuur: Hoogstraat 19, 2340 Vlimmeren 

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

finitieve 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 ont-

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

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

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

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

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de be-

roepscommissie 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 per-

soon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, 

maar zal wel gehoord worden. 

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

door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscom-

missie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, over-

macht 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 overmacht. De schoolvakanties 

schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het be-

rekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaats-

vinden. 

 

4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het tocht tot een stemming 

komt, heeft de groep van mensen die aan de school of aan 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 de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het 

beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 

 

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting be-
vestigen 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 par-
tijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tij-

dens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  

10. Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

De lijst met de bijdragen voor dit schooljaar vinden jullie terug in de bijlage adressen, jaarplanner en richtprij-

zen. 
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We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd, 

meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het berekenen van de 

leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aan-

vangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

10.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen maandelijks een rekening via de kinderen in een gesloten enveloppe. We verwachten dat die 

rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 10 dagen na afgifte. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via domiciliëring of overschrijving. 

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. 

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

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

of de administratieve medewerker. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aange-

paste 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 on-

dernemen. 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 ingebreke-

stelling). 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. 

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelge-
ving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden, indien gewenst, vermeld op de website. 

12. Vrijwilligers 

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

wet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via on-

derstaande bepalingen. 
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Organisatie 

De VZW Katholieke Basisschool Triangel, Hoogstraat 19, 2340 Vlimmeren 

Maatschappelijk doel: onderwijs voorzien aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 

met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzeke-

ringscontract werd afgesloten bij AXA. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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

plicht 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 informa-

tie die hem of haar is toevertrouwd.  

13. Welzijnsbeleid 

13.1 Verkeersveiligheid 

• We verwachten dat ouders de afspraken die gelden in de school naleven en goed voorleven aan de kin-
deren.  Verder verwachten wij dat de ouders de verkeersregels die gelden, respecteren en ten alle tijden 
meewerken aan de verkeersveiligheid rond de school. 

• Van de kinderen verwachten we ook dat ze de geldende afspraken in de school naleven.  Verder ver-
wachten wij dat ze zich verantwoord gedragen in het verkeer, zeker in de buurt van de school.  Ook van 
hen verwachten we dat ze de verkeersregels respecteren.  Zij nemen ook deel aan het voetgangersexa-
men, het fietsexamen en de grote verkeerstoets. 

• Aangezien we het als school belangrijk vinden om de kinderen een goede attitude aan te leren, raden 
we ten zeerste aan om kinderen die te voet of met de fiets naar school komen steeds een fluovestje te 
laten dragen.  Ook het dragen van een fietshelm vinden we zeer belangrijk en willen we ten zeerste aan-
raden.  Bij uitstappen met de school (te voet of met de fiets) zal er steeds gevraagd worden om deze za-
ken (fluovestje en fietshelm) te dragen. 

13.2 Medicatie 

Je kind wordt ziek op school  

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

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

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

geen pijnstillers. 

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

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 aanvraagfor-

mulier kan je verkrijgen bij het secretariaat of via de website .  
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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 ver-

pleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

13.3 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

• Eerste hulp 

o Wie: Sigrid Hennaert 
o Hoe: volgens de richtlijnen van EHBO 

• Ziekenhuis: Indien een kind naar het ziekenhuis moet, worden eerst de ouders verwittigd  

                  en bepalen zij naar welk ziekenhuis hun kind vervoerd zal worden. 

• Dokter: De school gaat, indien dit nodig is, zelf met de kinderen naar de huisarts.  Een  

   voorwaarde die hierbij geldt, is dat de huisarts in het dorp gevestigd moet zijn. 

• Verzekeringspapieren 

o Contactpersoon: Sigrid Hennaert 

o Procedure:  De ouders verzamelen alle documenten die betrekking hebben op  
  dit ongeval.  Ze betalen alle rekeningen.  Wanneer alles verzameld  
  is, brengen zij het volledige dossier terug naar de school en wordt  
  dit door de school verder geregeld. 

13.4 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. 

14. Afspraken en leefregels 

14.1 Gedragsregels 

• Speelplaats 

o Alle papiertjes en overschotten van fruit worden in de juiste vuilbak gedaan. 
o Paardje rijden, slingerlopen, vechtspelletjes (ook doen alsof) of iemand oppakken is een verboden 

spelletje 
o Voetballen doe je binnen de lijnen van het voetbalveld. 
o Je mag niet met je voeten/schoenen op een bank, tafel, op de vensterbank aan de turnzaal 
o Er mag niet met ballen gespeeld worden onder het afdak van de garage, ook niet bij regenweer 
o Boeken lezen mag enkel buiten, onder het afdak of in het speelhuisje. 
o Om naar de klas te gaan tijdens de middag heb je een toelatingskaart van de leerkracht nodig. 
o Bij de eerste bel gaan we onmiddellijk naar de rij.  Bij de tweede bel sta je stil, kijk je naar voor en 

ben je stil. 
o We stappen niet op de zijkanten van de zandbak en van de plantgaten van de bomen. 
o Wie een matje haalt, brengt dit zelf terug. 
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Het uitgebreide speelplaatsreglement is ter beschikking bij de directie en hangt uit op de speelplaats. 
 

• Gangen 

o Je zwijgt als je in de gang komt.  We storen de andere klassen niet. 
o In de gang gaan we stappen.  Lopen mag niet in de gang. 
o Er wordt niets gegeten in de gangen.  We wachten tot we op de speelplaats zijn. 
o Je vraagt altijd toestemming aan een leerkracht om in de gang te komen.  

 

• Klas: zie afspraken in de klas 

 

• Turnzaal: To en Tijn (4 afspraken) – afspraken kleuterturnen – afspraken turnen lagere school 

 

• Bij uitstappen 

o We blijven steeds bij onze (klas)groep. 
o We zijn beleefd en hebben respect voor andere mensen, zaken, ... 
o We dragen altijd een fluovestje.  Dan zijn we veel beter zichtbaar. 

 

• Bij vieringen 

o Als de leerkrachten de hand opsteken maken we het allemaal stil. 
o Uitnodigingen voor de feestjes van de kinderen thuis worden niet op de school uitgedeeld. 
o Voor de verjaardagen brengen de kinderen geen traktatie mee naar de school. 

14.2 Kleding 

Van onze kinderen verwachten wij dat ze in een verzorgde en deftige kledij naar school komen. Ze dragen 

zorg voor zowel eigen kledij als voor die van anderen. 

Geef bepaalde kledingstukken (jas, muts, sjaal, …) een kenteken en voorzie de jassen van een goede lus. 

Ook boekentassen, tasjes, brooddozen, turnkledij en andere persoonlijke dingen kunnen best met de volle-

dige naam van je kind getekend worden. 

Als je toch iets mist, kom dan zo vlug mogelijk eens kijken bij de verloren voorwerpen. 

Zaken die te lang blijven liggen worden aan een goed doel geschonken. 

Hoofddeksels worden niet gedragen in de klas. 

14.3 Persoonlijke bezittingen 

• Volgende zaken worden niet mee naar school gebracht: 

o GSM of smartphone, tablet, mp3-speler of iPod 
o Wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, ook niet met carnaval. 

 

• Er worden tijdens de turnles geen juwelen gedragen. 

14.4 Dranken en koeken 

• Kleuterschool 

De kleuters mogen als tussendoortje een droge koek (zonder chocolade) of een stuk fruit meebrengen.  

Deze koek of dit stuk fruit wordt meegebracht in een doosje.  De koek zit zonder papiertje in het doosje.  

Het stuk fruit is klaar om te eten. (geen schil, in partjes, …)  Een banaan mag met de schil meegebracht 
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worden naar school.  Indien er toch papiertjes in de koekendoosjes zitten, worden deze mee terug naar 

huis gegeven.  Op woensdag (heel het schooljaar) eten we enkel fruit, we laten alle koeken dan thuis. 

De kleuters brengen ook hun eigen drinken mee.  De keuze is hier beperkt tot plat water.  Het drankje 

wordt meegebracht in een herbruikbare drinkbus. 

• Lagere school 

De kinderen van de lagere school mogen als tussendoortje steeds een droge koek zonder chocolade aan 

de buitenkant of een stuk fruit meebrengen. Deze koek of dit stuk fruit wordt meegebracht in een 

doosje.  De koek zit zonder papiertje in het doosje.  Het stuk fruit is klaar om te eten. (geen schil, in part-

jes, …)  Een banaan mag met de schil meegebracht worden naar school.   Op woensdag (heel het school-

jaar) eten we enkel een stuk fruit, we laten alle koeken dan thuis. 

De kinderen van de lagere school brengen enkel plat water mee van thuis.  Het drankje wordt meege-

bracht in een herbruikbare drinkbus.  Er wordt door de school geen drinken meer voorzien. 

14.5 Milieu op school 

• Verwachtingen naar de ouders: 

o Voor de boterhammen gebruiken we een brooddoos waarop duidelijk de naam van je kind vermeld 
staat. 

o Voor de koeken of het fruit gebruiken we koekendoos of fruitdoos.  De papiertjes van de koeken 

laten we thuis of worden terug mee naar huis genomen. 

o Voor het drinken gebruiken we een herbruikbare drinkbus. 

 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

o Zie speelplaatsreglement 

14.6 Eerbied voor materiaal 

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

thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de 

school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan zal de school de 

gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

14.7 Afspraken rond pesten 

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

volgt te werk: 

We willen in onze school preventief werken om pesten te vermijden en we willen via de werking met de “Ki-
Vakinderbrievenbus” in de lagere school mogelijk pestgedrag oplossen.  
 
Preventieve acties: 

− Kring – en onthaalmomenten in de klas om verbondenheid te stimuleren. 

− Aandacht voor Christelijke waarden in het ganse schoolleven en in ‘t bijzonder tijdens de godsdienstige 
momentjes of godsdienstlessen. 

− Filosoferen met kinderen met de ganse klas of in groepjes. 

− Spelmaterialen, speelreglement en beurtrollen voor speelplekken op de speelplaats. 

− Schoolparlement 
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− Antipestproject, antipestlied of antipestweek per klas of met de ganse school. 

− Projecten voor verdraagzaamheid, solidariteit of wereldburgerzin tijdens de advent en de vasten. 
 

KiVakinderbrievenbus: 
Kinderen kunnen als slachtoffer, getuige, pester of meeloper een briefje in de KiVakinderbrievenbus steken 
om het probleem aan te kaarten. De zorgleerkracht zal dan in samenspraak met de aangever via gesprekken 
met alle partijen proberen het probleem op te lossen. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van de “No-blame”- 
aanpak of de “stop” – afspraak. 
 
Ook dit schooljaar werken we verder aan ons KiVa-project, zodat we verder kunnen groeien om een KiVa-
school te worden.  Dit betekent dat we door nog meer preventief te werken willen groeien naar een leuke, 
toffe school waar het voor iedereen aangenaam is om te werken en te leren. Meer info vinden jullie op 
www.kivaschool.be. 

14.8 Bewegingsopvoeding 

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

op basis van een doktersattest. 

De afspraken voor de lessen bewegingsopvoeding worden bij het begin van het schooljaar door de juffen van 

L.O. aan de ouders bezorgd. 

In de turnlessen wordt er gewerkt met de afspraken van To en Tijn. 

14.9 Afspraken i.v.m. zwemmen 

Gedurende een “zwemperiode” gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen in het gemeentelijk 

zwembad ’t Beerke te Beerse. 

Het dragen van een badmuts is niet verplicht, maar wel toegelaten en zelfs aan te raden bij lange haren.  

Kleine voorwerpen zoals kettinkjes, horloges, ringen, oorbellen, … worden op zwemdagen best thuisgelaten.  

Indien je kind eens niet mee kan of mag gaan zwemmen, is een briefje van de ouders nodig.  Als dat voor 

meerdere weken is, moet een doktersattest bezorgd worden. 

De zwemdagen zijn telkens te vinden op de maandprikker, het maandelijks activiteitenrooster van de school. 

De prijs van het zwemmen, inclusief busvervoer, kan je terugvinden op de lijst met richtprijzen die we jaar-

lijks als bijlage voegen bij de brochure met adressen en jaarplanner. 

De leerlingen van het zesde hebben recht op één schooljaar gratis zwemmen. 

Wat we in onze zwemzak steken: zwembroek voor de jongens (liefst een zwemslip, geen short), badpak voor 

de meisjes (liever geen bikini), grote handdoek, kleine handdoek om op te staan, zwembril mag, badmuts 

mag, lange haren bij elkaar met haarrekje. 

14.10 Huiswerk 

Vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar groeien de opgaven i.v.m. het maken van huiswerk en het le-

ren van lessen. Het spreekt voor zich dat het echte leren in de eerste plaats in de school moet gebeuren en 

dat het kind zich thuis ook moet kunnen ontspannen. Toch zullen toepassingsoefeningen en herhaling van 

het geleerde een positieve invloed hebben op het "leren leren" van kinderen. 

We raden aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen: zo volg je eveneens de ontwikkeling van je 

kind.  
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Wanneer een huiswerk niet wordt gemaakt of een les niet wordt geleerd beslist de leerkracht, afhankelijk 

van de reden en het niveau van het kind, welke aangepaste taak een kind krijgt. 

Het maken van huiswerk en het leren van lessen moeten dagelijks in orde zijn. Indien een kind hier rond, om 

welke reden dan ook, leermoeilijkheden heeft, dient dit door de ouders dringend te worden gemeld aan de 

klastitularis (hetzij schriftelijk, hetzij mondeling). Zo kunnen mogelijke studieproblemen vlugger worden aan-

gepakt. 

14.11 Agenda van je kind 

Het is nodig de agenda van je zoon of dochter elke dag na te kijken en wekelijks te ondertekenen. Op deze 

wijze krijg je nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie werd gelezen. 

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij de schoolagenda correct en volledig invult. De klastitularis houdt 

hierop toezicht. 

14.12 Rapporteren over je kind 

Het rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen de ouders en de school.  We vragen hierbij aan de 

ouders om de prestaties van hun kind(eren) vanuit een positieve beoordeling te benaderen. 

Het rapport wordt thuis voorgelegd, gehandtekend en tijdig terug in de klas bezorgd. 

15. Leerlingenevaluatie 

Het evalueren is onlosmakelijk verbonden met het leerproces.  Onze school zet in op het individueel benade-

ren van de kinderen.  Daarom zal ook bij het evalueren van het leerproces naar de individuele vorderingen 

van de kinderen gekeken worden.  We vergelijken het proces en product van je kind enkel met de gegevens 

die we hebben van een vorige evaluatie. 

Evalueren doen we zo breed mogelijk.  Uiteraard zullen er toetsen afgenomen worden om de vorderingen 

van je kind in kaart te brengen, daarnaast proberen we ook door observaties, gesprekken, … de vorderingen 

van je kind op te volgen.  Deze evaluatie staat in het teken van het groeiproces van je kind.  Steeds wordt er 

gekeken wat de leerwinst is die je kind gerealiseerd heeft.   

Meer informatie kan je vinden in onze zorgvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolreglement Katholieke Basisschool Triangel – Vlimmeren schooljaar 2020 – 2021 33 van 39 

16. Leerlingenbegeleiding 

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

De manier waarop we dit organiseren binnen de school kan je terug vinden in de zorgvisie van onze school. 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school 

en CLB: 

 

Vrij CLB Kempen begeleidt in het arrondissement 
Turnhout vrije, gemeentelijke en stedelijke scho-
len  

in het basisonderwijs en het secundair onder-
wijs, 

gewoon en buitengewoon onderwijs. 

We begeleiden ook centra voor deeltijds leren. 

Openingsuren 

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.30 uur. Je kunt met de onthaalmedewerker 
van jouw school ook (telefonisch) een afspraak maken voor 
andere gespreksuren. Je vindt hun naam terug op onze web-
site, bij contactgegevens van de vestigingen. 

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de 
kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in 
de kerst- en paasvakantie). 

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. 
Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je 
vlot kunnen verder helpen. 

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatge-
sprek (clbchat.be) 

Maandag ,dinsdag ,donderdag (17u-21u);  woensdag (14u-
21u) 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. 
Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samen-
werkt met de school waar je kind ingeschreven is. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders 
en scholen.  

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

 

Je kunt naar het CLB... 

• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in 
zijn vel voelt; 

• als je kind moeite heeft met leren; 

• voor studie- en beroepskeuzehulp; 

• als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezond-
heid, lichaam... ; 

• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap 
en verliefdheid; 

• met vragen rond inentingen. 

Je kind moet naar het CLB... 

• op medisch onderzoek; 

• als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); 

• voor een overstap naar het buitengewoon on-
derwijs; 

• om vroeger of net later aan de lagere school te 
beginnen; 

• bij een niet zo voor de hand liggende instap in 
het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.  

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie 
van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht. 

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft.  De 

school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. 
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Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. 
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. 

Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2019-2020 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en ver-
pleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is 
dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op dezelfde leeftij-
den.  Dit schooljaar worden de leerlingen 2de kleuterklas enkel onderzocht 
op uitdrukkelijke vraag van de ouders. 

 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter 
altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een 

later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele 
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

Inentingen     Welke inentingen kan je krijgen? 

Het CLB biedt gratis inentingen 
aan. Daarbij volgen we het ‘vacci-
natieprogramma’ dat door de 
overheid is aanbevolen.  

Om ze te krijgen kunnen de ouders 
toestemming geven. Als de arts in-
schat dat de leerling bekwaam is 
kan die ook zelf toestemming ge-
ven. 

1ste lagere school 6-7 jaar 
Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),  

Tetanus (Klem), Kinkhoest 

5de lagere school 10-11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 

1ste secundair 12-13 jaar Baarmoederhalskanker 2x  

3de secundair 14-15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en 
de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

• Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. 

• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  

• We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minder-
jarigen’.  

 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen 
het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan 
mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor 
gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek 
om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in 
het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om 
gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

• 1ste kleuterklas 3-4 jaar 

• 1ste lagere 
school 

6-7 jaar 

• 4de lagere 
school 

9-10 jaar 

• 6de lagere 
school 

11-12 
jaar 
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Naar een andere school 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. 
Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: 
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.  Een 
gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden over-
gedragen – als er zo’n verslag bestaat. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrij-
ving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders 
automatisch verhuist met je inschrijving.  

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. 
Daarna wordt het vernietigd. 

Een klacht? 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behan-
delen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure 
kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.  

17. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.7 infobrochure onderwijsre-
gelgeving) 

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 handelings-

gericht 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 les-

tijden.  

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 me-

disch attest, niet kan overschrijden. 

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

wijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dos-

sier 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 dien aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een 

school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen 

worden als schoolgebonden aanbod.  Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog 
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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 evalua-

tieverslag 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 hou-

dend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de 

revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders 

meegedeeld. 

18. Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

18.1 Welke informatie houden we over je bij? 

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

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

kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16).  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wisad. We maken met de softwareleveranciers afspraken 

over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerci-

ele 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 bege-

leiding van je kind, zoals de klasleerkracht, het CLB en de ondersteuner.  

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

heidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toe-

stemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met privacy@kbtriangel.be 

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

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

volgende voorwaarden: 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de 
essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, 
evalueren en attesteren; 

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

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

zetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien ka-

lenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
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Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen over-

draagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe 

school door te geven. 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op onze facebookpagina. 

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 het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van 

deze beeldopnamen. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor 

de heel schoolloopbaan van je kind gelden.  Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander 

doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb 

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

privacy@kbtriangel.be. 

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

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

zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

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

schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

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

die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met 

de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

19. Participatie 

19.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding 

en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communica-

tierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

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

tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende 

ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. 

19.2 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, 

voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en advies-

bevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 



 

 

Schoolreglement Katholieke Basisschool Triangel – Vlimmeren schooljaar 2020 – 2021 38 van 39 

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

tijdens de lopende mandaatperiode.  

20. 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 opne-

men met de directeur of de voorzitter van het schoolbestuur. 

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

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

komen. 

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

volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaande-

ren 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  of via het daartoe voorziene contactformulier op de web-

site 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 plaatsgevon-

den. 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 heb-

ben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

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

onder haar bevoegdheid: 

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

hebben over een misdrijf); 

o Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, 

besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o Klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maat-

regelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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o Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrij-

vingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

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

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar 

geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch ef-

fect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencom-

missie kan niet in beroep worden gegaan. 

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

21. Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat docu-

ment biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit 

schoolreglement. 

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

infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. De infobrochure wordt jaarlijks aange-

past aan de wetgeving in de scholen. 

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

Bijlagen 

• MLER_063_B01_Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 

• MLER_063_B02_Infobrochure onderwijsregelgeving 
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