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Vrije kleuterschool ’t Madeliefje 
Dagmoedstraat 9b 
9506 Schendelbeke 

054/41.68.28 
0472/76.39.73 

E-mailadres: vks.madeliefje@hotmail.com 
Website: vksmadeliefje.weebly.com 
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Beste ouder, 
 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat 
nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit 
van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je 
normaal het pedagogisch project. Gezien de omvang van dit document kopiëren we 
dit niet maar kan je dit online lezen op de website of een exemplaar inkijken op het 
secretariaat. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit 
de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 
organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, onderwijs aan huis, 
herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 
afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 
revalidatie en privacy. 

  
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het 
volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. 
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor 
is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.  
Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 
opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
 

Wij hopen op een goede samenwerking! 
 

De directie en het schoolteam 
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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  
 
 
 
Zorgcoördinator 
 
 
 
Leerkrachtenteam 

Noël-Dero Karolien 
054/41.68.28  
vks.madeliefje@hotmail.com 
 
Becqué Régine  
054/41.68.28  
Telkens op woensdag van 7u30 - 12u30 
 
Naam: Ronsyn Silvia 
silvia.ronsyn@skynet.be 
 
 

 Knorretjes en konijntjes (P en 1e KK) 
 
Phlips Peggy                     
Dwarsstraat 82              
9470 Denderleeuw 
peggyphlips@skynet.be 
 
 
Vrancx Melissa 
Lindestraat 36 
1540 Herne 
vrancxmelissa@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

woensdag, donderdag en vrijdag 

maandag en dinsdag 
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 Poohberen en tijgers (2e en 3e KK) 
 
Noël-Dero Karolien            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolstructuur 
 

Embeke 53 
9500 Viane 
0472/76.39.73 
karolien.noeldero@hotmail.com 
 
Phlips Peggy                     
Dwarsstraat 82              
9470 Denderleeuw 
peggyphlips@skynet.be 
 

 Zorg en ondersteuning 
 
Ronsyn Silvia                       
Hasseltkouter 25B 
9500 Ophasselt 
silvia.ronsyn@skynet.be 
 

 Turnen 
Juf Melissa                       Maandag (13.15u – 14.05u) 
Juf Karolien                      Woensdag (11.05 – 11.55u) 
Juf Peggy                         Donderdag (13.15u - 14.05u) 
 
Autonome Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool 

Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Geraardsbergen en Deftinge 
Coördinerend directeur: Flamand Geert 

 
Schoolbestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het  Sint-Catharinacollege  wordt  in  opdracht  van  de 
bisschop  van  Gent  beheerd  door  het Diocesaan 
Schoolcomité Denderstreek-Zuid.  De voorzitter van deze 
VZW is Dhr. Wilfried Smesman. Alle briefwisseling voor 
het schoolbestuur wordt gericht aan volgend adres:  
VZW Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid   
t.a.v.       Dhr. Jo Coppens 
              Beekstraat 54 
              9506 ZANDBERGEN 

Maandag-, dinsdagvoormiddag, woensdag  
(om de 2 weken), donderdagvoormiddag, 

vrijdag 

woensdag om de twee weken 

Ondersteuning + SES: maandag- en 
vrijdagvoormiddag 

Zorg: dinsdag- en donderdagvoormiddag 
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Website van de school vksmadeliefje.weebly.com 

2.      Organisatie van onze school 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 7.30u tot 17.30u. 

De lessen beginnen stipt om 8.40u en eindigen om 

15.35u (woensdag om 12u) 

 

Opvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voorschoolse opvang vanaf 7.30u (gratis) 

 
De opvang gaat door in de klas. 
              Maandag: juf Karolien of juf Peggy 
              Dinsdag: juf Silvia  
              Woensdag: juf Peggy of juf Melissa 
              Donderdag: juf Karolien 
              Vrijdag: juf Melissa 
 

 Middagopvang 11.55u - 13.15u (gratis) 
 

 Naschoolse opvang vanaf 16u (0,80 euro per begonnen 
halfuur) 

 
De naschoolse opvang is mogelijk tot 17.30u en gaat 
door in de klas van juf Karolien. Wij vragen jullie 
vriendelijk om minstens één dag op voorhand te 
verwittigen als je kleuter(s) in de avondopvang moet 
blijven. 
 

Vakanties:  

 

 

 

 

Vrije dagen:  

Herfstvakantie: maandag 29 oktober t.e.m. met zondag 4 november 

Kerstvakantie: maandag 24 december t.e.m. zondag 6 januari 

Krokusvakantie: maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 

Paasvakantie: maandag 9 april t.e.m. zondag 21 april 

Zomervakantie: maandag 1 juli t.e.m. zaterdag 31 augustus 

 

- maandag 8 oktober 2018 

- vrijdag 7 juni 2019 
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Pedagogische 

studiedagen:  

- woensdag 17 oktober 2018: ZILL 

- woensdag 13 februari 2019: ZILL 

- woensdag 29 mei 2019: ZILL 

 

3 Samenwerking  

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. Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.  

 

Contact 

 

Noël-Dero Karolien - 0472/76.39.73 

karolien.noeldero@hotmail.com 

Schoolraad De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over 

een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De 

schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert 

minimaal driemaal per jaar in de school. 

Voorzitter: Ronsyn Silvia 

Hasseltkouter 25B 
9500 Ophasselt 
silvia.ronsyn@skynet.be 
 

Oudergeleding:           Flamand Wendy 

Personeelsgeleding:     Phlips Peggy 

                                  Noël-Dero Karolien 

Lokale gemeenschap:   Bauters Myriam 

 

 

Met externen                            Onze school werkt samen met het CLB te Ninove - 

                                                 vestiging Geraardsbergen 

Centrum voor 
Leerlingbegeleiding   (CLB)  

Vierwindenstraat z/n 
9500 Geraardsbergen 
054/41.17.75 
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CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen 

en regioteam Pajottenland.  

 

Regioteam Geraardsbergen is samengesteld uit: 

 

Onthaal 

Marie-Anne Den Haerynck 

Isabelle De Leeneer 

Celien Molem 

 

Traject 

Ann De Roeck 

Isabelle Deruyver 

Charlotte Declercq 

 

Medische equipe 

Carine Tavernier 

Rita Herpelinck 

Ilse Jolly (+ traject) 

 

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker Marie-Anne 

E-mailadres: marie-anne.denhaerynck@clbninove.be 

 

Voor medische vragen kan je terecht bij Ilse 

E-mailadres:  ilse.jolly@clbninove.be 

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdracht: 

“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het 

welbevinden, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te 

laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de 

maatschappij – CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar” 

 

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen: 

- het leren en studeren 

mailto:marie-anne.denhaerynck@clbninove.be
mailto:ilse.jolly@clbninove.be
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- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren. 

 

Relatie tussen CLB en school 

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

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

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

doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf 

de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te 

beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. 

 

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

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

het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het 

beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt 

gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

 De begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van 

het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie 

 Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke 

ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 

algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig 

dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere 

arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt 

over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.  

 

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de 

leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten 

en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 
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De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, 

ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit 

verzekerd aanbod in te gaan. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum 

wordt bediend. 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-

inschrijving. 

 

Het multidisciplinair dossier 

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier 

aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de 

leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een 

ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het 

CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een 

multidisciplinair dossier over te dragen. 

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt 

het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de 

leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen 

gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien 

van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de 

niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht 

van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de 

verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van 

nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. 

 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen 

gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd 

aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

 

Ondersteuningsnetwerk                   Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk  

                                                            Vlaamse Ardennen 

                                                            Adres: KBO Levensblij, Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde 
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Voor algemene vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij de directie van de school: juf 

Karolien. Voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij mevrouw Els 

Dujardin (Coördinator ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen): Els.dujardin@kbonet.be 

  

Nuttige adressen  

- Lokaal Overlegplatform Top Luc 

Korteberg 9   

9688 Schorisse 

0499/808 967 

luc.top@ond.vlaanderen.be 

 

- Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

 

 

 

 

-  Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 06 01 

secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

 

 

 



Schoolreglement en informatiebrochure 2018-2019   11 
 

 

- Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

t.a.v. Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

DEEL II: Pedagogisch project 
 

Zoals hierboven vermeld kunnen jullie het pedagogisch project nalezen via de website of 
een exemplaar inkijken op het secretariaat. 

      

DEEL III: Het reglement 
1. Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van 
hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar 
in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van 
elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij 
ons is ingeschreven. 
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 

Oudercontacten. 

 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed 
dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 
schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht 
van uw kind en met de manier van werken. 
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 
laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan 
zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet 
op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 
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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. We verwachten dat je met ons 
contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. Ook verwachten we dat je je als ouder 
samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en 
steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van je kind. 
 
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 
 
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een 
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Daarom moeten we de afwezigheden 
van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 
 
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in 
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.40u en eindigt om 
15.35u (woensdag om 12u). Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij juf Karolien. 
We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
 
We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: elke problematische 
afwezigheid wordt met de ouders besproken. Indien we merken dat de gemaakte afspraken 
tijdens dit overleg niet worden gevolgd, geven wij dit door aan het CLB. Het CLB zal dan 
met jullie hierover contact opnemen. Je kan een gesprek bij het CLB niet weigeren! 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 
 
 

Individuele leerlingenbegeleiding. 
 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we 
gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een kindvolgsysteem 
(KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 
begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we 
steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat 
je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan 
verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij 
het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief 
staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om 
de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen 
die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd 
te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over 
plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
 

2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 
website, school-brochure, folders, … 
 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. 
De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet 
akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve 
uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.  
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind 
wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel 
een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een 
bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg 
met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag 
werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 
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studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om 
de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 
vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je 
kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet: 
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn 
voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft 
bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan 
een van de volgende voorwaarden voldoen:  
 

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die 

periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest 

2. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs 

aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het 

CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract 

heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen  

3. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft 

genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse 

Taalunie.  
 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager 
onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande 
schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 
halve dagen aanwezig was geweest.  
 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het   
voorafgaande   schooljaar   niet   was   ingeschreven   in   een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager 
onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef. 
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3. Ouderlijk gezag 
 

3.1.  Zorg en aandacht voor het kind 
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, 
 openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

 

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend 
of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen 
uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de 
inschrijving. Is er wel een vonnis of 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 wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop 
beslissingen over het kind worden genomen. 
 

Afspraken i.v.m. het heen-en-weerschriftje, brieven …:  
het heen-en-weerschriftje wordt telkens meegegeven op vrijdag en wordt terug 
mee naar school gebracht op maandag. Brieven worden aan beide ouders 
meegegeven of kunnen ook via mail worden bezorgd. 

 
 Afspraken in verband met oudercontact:  

Beide ouders worden steeds uitgenodigd op het oudercontact. Het is zeker mogelijk 
om voor elke ouder een ander tijdstip te voorzien. 

 

3.4 Co-schoolschap 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te 
garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. 

 
4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, 
of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een 
jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste 
oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
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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. 
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
 

5. Afwezigheden 
 

5.1 Wegens ziekte (enkel voor kleuters die leerplichtig zijn - vanaf 6 jaar) 
• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een    

medisch attest verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een   

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

per schooljaar. 

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

CLB.  

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

mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.  

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje 
aan de leerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een 
medisch attest. 
 

5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school 
wel vooraf van deze 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 tot en met de tweede graad; 
• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, 

joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
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5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 
voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
• de rouwperiode bij een overlijden;  
• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap 

van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 
• de deelname aan time-out-projecten;  
• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger 
op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt 
dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 
5.4 Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je 
kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 
missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen 
in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het 
uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de 
engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

 
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 
halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een 
begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd 
voor een gesprek. 

 

6. Onderwijs aan huis  
Als je kind vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) 
ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde 
voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk 
onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 
maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid 
weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 
onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind 
moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 
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afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren 
maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 
4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze 
leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 
onderwijs aan huis is gratis.  
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten 
laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden 
beoordelen. 
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 
mogelijkheid om van thuis uit via een 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. Eendaagse 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 onderwijsaanbod dat we aan je 
kind geven. 
 
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 
worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 
 
Doel:    Kleuters laten kennismaken met cultuur en natuur.  
   Kleuters laten ervaren dat bewegen leuk is. 
   Kleuters leren hoe zich te gedragen in het verkeer. 
Aanbod: toneelvoorstellingen (4x per schooljaar), schoolreis, Rollebolle, zwemmen (4x per 
schooljaar), seizoenswandelingen, verkeerseducatie 
 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van 
de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op 
één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand 
aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 
zijn. 
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8. Herstel- en sanctioneringsbeleid 
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 

Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door 

dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek 

naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen 

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

hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het 

betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een 

tuchtmaatregel op te leggen.  

 

8.1 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 voorstellen. De 

school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met de zorgcoördinator of directeur    

• Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de l

 eerkracht 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.  

8.2 Herstel  

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

inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is 

gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek;  
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• no blame-methode bij een pestproblematiek; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit 

groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. 

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 

beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. 

Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

8.3 Ordemaatregelen 

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

door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 

ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

8.4 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 leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met 

ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook 

met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om 

het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  
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8.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

 

8.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel 

dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie 

aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en 

duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze 

periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 

afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

 

8.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gevolgd: 

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

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet 

optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt 

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

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

in het tucht-dossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 
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4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 

schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de 

ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve 

uitsluiting. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt 

de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 

meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een 

andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de 

opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun 

kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting kan het schoolbestuur de betrokken leerling 

het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar weigeren terug in te 

schrijven. 

 

8.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 

definitieve) uitsluiting 

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

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

maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De 

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

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

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

principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn 

leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is 

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

ouders.  

 

8.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gaat als volgt: 
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1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 

ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 

aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op 

school af te geven. 

Coppens Jo 

Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid 

Beekstraat 54 

9506 Zandbergen 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

• het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving 

en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen 

die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het 

gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal 

onderzoeken. 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. 

Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 

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

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie 

zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
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5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 

beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

 

9. Bijdrageregeling 
 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd 
voormaterialen die gebruikt worden om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams 
Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten 
worden gesteld om de ontwikkelingsdoelen na te streven. 
 
Lijst met materialen 
bewegingsmateriaal • constructiemateriaal • heen-en-weerschriftje • werkjesmap/ 
werkjestas • ICT-materiaal• kinderliteratuur • knutselmateriaal • leer- en 
ontwikkelingsmateriaal • multimediamateriaal •muziekinstrumenten• schrijfgerief 
•tekengerief •  
 
Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor: 
Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het nastreven van de 
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen 
bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 
respecteren. Deze bedraagt 45 euro voor de kleuters. 
 
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel de uitgaven die 
binnen de maximumfactuur vallen als de uitgaven die niet tot de maximumfactuur 
behoren. 
De maximumfactuur is het bedrag dat de school mag vragen aan ouders om tussen te 
komen in uitstappen, zwemmen, … Het bedrag van deze maximumfactuur is voor elke 
(kleuter)school hetzelfde: 45 euro. Hieronder vallen o.a. de verplichte uitgaven; dit zijn 
uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven 
voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor 
betalen (bijvoorbeeld warme maaltijden, opvang, abonnementen op Dopido, Dokadi, 
Doremi, …) In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere 
kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in 
de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 
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De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
Verplichte activiteiten per klas Prijs 
Toneelvoorstellingen (4 keer) 20 euro (5 euro per toneelvoorstelling) 

Schoolreis 15 euro 

Rollebolle (poohberen en tijgers) 3 euro 

Zwemmen (4 keer) 6 euro 

 
Totaal voor het schooljaar: 43 euro 
 
Kleuteronderwijs: max. 45 euro 
 
Niet verplicht aanbod per klas Prijs 
Drankenkaart 
(met deze kaart kunnen de kleuters 20 keer een 
drankje krijgen (water of fruitsap) 

10 euro 
 
 

Tijdschriften: 
* Jaarabonnement 
Doremini (knorretjes en konijntjes)  

Doremix (poohberen) 

Doremi (tijgers) 

 
 
36 euro 
 

Tijdschriften: 
* Trimesterabonnement (Doremini, Doremix, Doremi) 

      eerste trimester 

      tweede trimester 

      derde trimester 

 
 
17 euro 
12 euro 
12 euro 

Leesbeestje: 4 voorleesboeken (knorretjes en konijntjes 24 euro 

Leesknuffel: 5 voorleesboeken (poohberen en tijgers) 39 euro 

Soep 0,50 euro per dag 

Maaltijden 2,75 euro per dag 

Tutti  Frutti (30 weken een stuk fruit/groente) 5 euro  

Avondopvang 0,80 euro per begonnen 
halfuur 
(maximum 2.40 euro) 
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9.1 Wijze van betaling 
 

Wij werken met een uitstappenkaart. Hierbij kan je de totale som van 45 euro volledig 
betalen in september of kiezen om in twee schijven te betalen (25 euro in september en 
20 euro in januari).  
Na elke activiteit of uitstap zal dit op de uitstappenkaart (die in het heen-en-
weerschriftje kleeft) worden aangeduid. 
 
Ouders krijgen de rekeningen mee via hun kleuter(s), in de boekentas. We verwachten 
dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na 
afgifte. 
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving (BE56 0017 8740 8488)  
of cash (in een gesloten omslag). 
 

• Maandelijks (ongeveer 10 keer per schooljaar): soep + warme maaltijden 

• Tweemaandelijks (ongeveer 5 keer per schooljaar): opvang (na school) 

 
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. Indien het nodig is, kunnen we ingaan op de vraag om de 
schoolrekening te splitsen. We doen dit wel enkel op vraag van beide ouders.  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 restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 
hebben. 
 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met juf Karolien. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste  betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 
dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 
zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 
overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf 
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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. 
 
10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  
In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die 
 reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten 
houden. Artikel 51, §4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te 
bevorderen de volgende principes moet in acht nemen:  
1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten 

vrij blijven van reclame.  

2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, ...) moeten vrij blijven van reclame, behalve 

wanneer die  enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de 

activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om 

niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke 

persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging.  

3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische 

en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er 

geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid 

van leerlingen ·en dat sponsoring  en reclame in overeenstemming moet zijn met de 

goede smaak en het fatsoen.  

4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en  de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.  
  

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de  
hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat 
reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de 
belevingswereld van kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie 
op reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de schoolraad. 
   
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij 
daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 
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11  Vrijwilligers  
De school maakt bij organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de 
scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Deze organisatienota 
ligt ter inzage in het secretariaat.  
Vergoedingen en verzekeringen voor vrijwilligers  
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. 
 

Aansprakelijkheid  
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van 
vrijwilligerswerk de school of  derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn 
bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De aansprakelijkheid van de school is verzekerd 
bij IC Verzekeringen met polisnummer 0004651023498. 
 
Veiligheidspolis 
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten maar heeft 
een waarborg onderschreven tot dekking van medische kosten, van tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid en overlijden overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 (polis nr. 45.343.507/0138.).  
 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor 
een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 
hulpverlening als Teleonthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met 
vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht 
normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die 
hem of haar is toevertrouwd. 
 
12. Verzekeringen 
  
De schoolverzekeringen gelden voor alle activiteiten tijdens het schoolleven, d.i. 
georganiseerd door de school, zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten en feestelijkheden.  
 

Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC 
Verzekeringen nv met polisnummer 0004651023498. 
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De kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, op weg van huis naar school en 
omgekeerd, enkel voor persoonlijk lichamelijk letsel. Brillen en andere prothesen zijn 
gedekt voor zover zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. Op weg van en 
naar de school zijn brillen en prothesen slechts gedekt indien de schade gepaard gaat met 
lichamelijke letsels. Kledij en andere  persoonlijke bezittingen vallen niet onder de 
schoolpolis. Deze schadegevallen kunnen eventueel  onderling via de familiale 
verzekering geregeld worden. Ze nemen steeds de normale weg en dit binnen een 
redelijke tijd, omdat ze slechts in die omstandigheden verzekerd zijn. Om van de 
schoolverzekering te kunnen genieten, moet elk ongeval binnen de 24 uur schriftelijk 
worden meegedeeld aan de directeur.  
 

 Wat te doen bij een ongeval?  
 - De vrijwilliger, de ouders of de school nemen contact op met de dokter.  
 - De vrijwilliger of de ouders verwittigen de school  
 - De directie vult de aangifte in voor de verzekeringsmaatschappij  
 - De arts vult het medisch getuigschrift in  
 - De ouders betalen dokter, apotheker, ziekenhuis.  
 - De ouders vragen de terugbetaling bij hun ziekenfonds.  

- De ingevulde (met bankrekening ouders) en ondertekende uitgavenstaat, waaraan  
eventueel de afrekening van het ziekenfonds, de ziekenhuis factuur en de andere 
kosten voor gezondheidszorgen, zoals de apothekersbriefjes worden gehecht, wordt 
via de school naar de verzekering gestuurd die het verschil bijpast.  

 

 
13 Welzijnsbeleid 
 

13.1 Preventie  
• Verwachtingen naar de ouders: 

De school verbindt zich ertoe om de ouders op een correcte manier in te lichten     
over de preventiemaatregelen die op school getroffen worden. Bijvoorbeeld 
i.v.m. vrijwilligerswerk, brandveiligheid, risicoanalyses van toestellen, … 

 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

De school voedt onze kinderen op. Hierbij hoort ook de opvoeding rond preventie. 
Kinderen worden tijdens verschillende lessen (bewegingsopvoeding, 
wereldoriëntatie, …) op de hoogte gebracht van de veiligheidsvoorschriften die 
leven op school. 

 

13.2  Verkeersveiligheid 



Schoolreglement en informatiebrochure 2018-2019   30 
 

     De weg van huis naar school en omgekeerd dient rechtstreeks en binnen de kortst 
   mogelijke tijd te worden afgelegd om voor de schoolverzekering gedekt te zijn. 

• Verwachtingen naar de ouders: 

Wij vragen u vriendelijk om de verkeersregels die gelden aan onze schoolpoorten 
nauwgezet te respecteren.  
• Verwachtingen naar de kinderen: 

      Wij vragen aan onze kinderen om de verkeersregels zeer goed te respecteren. 

 Loop nooit de schoolpoort zomaar uit. Dit is levensgevaarlijk. 

 Als een volwassene je komt oppikken, blijf je op de speelplaats of in de    

     opvang wachten. 
13.3  Gezondheidsbeleid 
Wij willen als school een voorbeeld zijn voor onze kinderen, ook naar goede leef-en 
eetgewoontes. Hieronder vind je enkele suggesties: 

• geef je kind een lunchpakket mee in een brooddoosje 

• elk kind brengt een plastieken waterfles mee 

• als tussendoortje: liefst een stuk fruit of groente, koeken zonder chocolade 

• de kinderen kunnen tegen een democratische prijs deelnemen aan ons 

gezondheidsproject Tutti Frutti. Hierbij krijgen ze op dinsdag een stukje   

fruit of groente 

• op school kan er fruitsap, water of een tas soep aangekocht worden. Andere   

dranken  worden niet aangeboden 

• chips, kauwgom, chocolade, blikjes en glazen flessen zijn niet toegelaten. 

• tijdens het schooljaar organiseren we verschillende gezondheidsweken 
 

13.4  Medicatie 
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 
worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal 
de school een arts om hulp verzoeken. 
 In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te    
 dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest   
 van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via    
orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of 
oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 
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Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de 
diensten van het Wit-Gele Kruis. 
 

13.5  Roken is verboden op school! 
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 
Wij vragen van de leerlingen een beleefde houding, een verzorgde taal en een voorbeeldig 
gedrag in en buiten de school. Leerlingen moeten elkaar respecteren. Geen enkele vorm 
van pesten past op onze school. De leerlingen groeten steeds beleefd de leerkrachten en 
elkaar. Boekentassen worden bij het binnenkomen op de afgesproken plaatsen neergezet. 
Kinderen spelen vriendelijk en blijven beleefd, zowel tegenover leerkrachten als tegenover 
medeleerlingen. Op het einde van elke speeltijd wordt een belteken gegeven. De kleuters 
stoppen met hun spel, parkeren de fietsen onder het afdak en gaan op hun stip staan. Dan 
wordt er afgeteld van 10 tot 0, tot alle kleuters in de rij staan.  
 

Ons gedrag is milieubewust. We vermijden milieubelastende en/of gevaarlijke producten 
op school. We houden daar rekening mee bij de aankoop van materialen. 
 
Afval gooien we niet op de grond, maar in de daartoe bestemde vuilnisbakken. 
In de klassen, op de speelplaats, … wordt opgeruimd. 
 

Algemene afspraken 
• Ouders die hun kinderen begeleiden naar de school worden vriendelijk verzocht de 

kinderen binnen de schoolpoort af te zetten en ze ook daar af te halen. 

• Na afspraak met de juf, de directie op de hoogte brengt of de directie zelf kunnen 

kinderen vroeger door de ouders of een aangesteld persoon, afgehaald worden. 

• De ouders of de personen die het kind vroegtijdig afhalen, vullen bij de 

leerkracht een strookje in waarbij zij verklaren kinderen vroegtijdig te hebben 

afgehaald. 
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• Kinderen die om een uitzonderlijke reden vroegtijdig de school moeten verlaten,  

kunnen dat niet zonder vooraf schriftelijke toelating van de ouders en van de  

directeur  

• Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Wie te laat komt, krijgt een nota in het 

aanwezigheidsregister. 

• Wij spreken op school het Algemeen Nederlands met de kleuters. Niet alle ouders 

voeden hun kind op in het Nederlands. Wij verwachten van de ouders een  

engagement om op school toch Nederlands te spreken en indien mogelijk, hun 

kleuter stimuleren om thuis en in de vrije tijd Nederlands te spreken. 

• Al het didactische materiaal wordt gratis ter beschikking van de kleuters gesteld.  

Wij leren de kleuters respect te hebben voor dit materiaal. Bij opzettelijke 

beschadiging laten wij dit aan de ouders weten en wordt er een financiële regeling 

getroffen. 
• De school is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijk materiaal van de  

kleuters. De kleuters moeten geen speelgoed of ander materiaal mee te brengen, 

tenzij erom gevraagd werd door de kleuterjuffen (bv. materiaal binnen het thema).  

• Een fiets of step mogen ze meebrengen bij mooi weer. 
  

Afspraken i.v.m. de naschoolse opvang 
• Om tegemoet te komen aan de ouders die na schooltijd geen gepaste opvang kunnen 

vinden, organiseren we opvang. Ouders die hiervan gebruik willen maken,  

delen minstens één dag op voorhand mondeling aan één van de juffen of   

via het heen-en-weer schriftje mee tot hoelang hun kind op school blijft. 

• Als de ouders de school vooraf niet verwittigen en hun kinderen niet tijdig komen 

ophalen, blijven de kinderen in de naschoolse opvang en wordt de opvang 

aangerekend naar de gebruikelijke tarieven (0,50 euro per begonnen halfuur) 

• De kinderen worden steeds in de klas bij juf Karolien afgehaald. 
  

Middagpauze 
Tijdens de middagpauze mogen enkel die kinderen de school verlaten die thuis of bij 
familie het middagmaal gebruiken. Geef hun bij het begin van het schooljaar of bij 
verandering een schriftelijke toelating mee. De kinderen die naar huis gaan eten worden 
ten vroegste om 12.45 uur terug in de school verwacht. 
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Middagmalen 
De leerlingen die hun boterhammen meebrengen, kunnen op school soep, melk of fruitsap 
verkrijgen. Er is ook mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen. 
Om organisatorische redenen vragen wij u vriendelijk deze bestellingen vóór 8.30 uur 
door te geven aan de juf. 
  

Een eigen drankje (melk, water, fruitsap, groentesap) meebrengen in een plastic flesje, 
brik of drinkbus kan ook. 
 
14.2 Kleding 
Kinderen komen in een verzorgde kledij en met een verzorgde haartooi naar school. 
Behalve oorringen wordt er op onze school geen enkele andere vorm van piercing 
toegestaan.  Een hoofddeksel is enkel buiten toegelaten. 
Zorg ervoor dat jassen, sjaal, muts, turngerief en zwemzak genaamtekend zijn. 
De allerkleinsten brengen best een onderbroekje mee in de boekentas, want een ongelukje 
is soms vlug gebeurd. Reservekledij voor de kleutertjes mag ook op school blijven. Vaste 
schoenen en sandalen geniet onze voorkeur boven slippers (veiligheid). 
De directie of leerkracht kan erop wijzen dat sommige kledij ongepast is. 
 

14.3  Persoonlijke bezittingen 
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar school (juwelen  niet verzekerd). 
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat op school essentieel is,   
worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals elektronisch speelgoed en 
luxespelletjes, thuis gelaten. 
Een fiets, step, springtouw, een zachte bal, bikkels en een springelastiek mogen op eigen 
verantwoordelijkheid meegebracht worden naar de school. De leerkracht van toezicht 
houdt uiteraard een oogje in het zeil. 
Het is ook verboden volgend materiaal mee naar school te brengen: multimedia-
apparatuur, wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden. 
 
14.4 Milieu op school 

• Schoolacties: 

Onze school wil de kinderen milieubewust opvoeden. Dit gebeurt gedurende de   

ganse schooldag en meer specifiek tijdens lessen die zich vooral richten naar het  

milieu. 

Gedurende het schooljaar zijn er ook bepaalde projecten die specifiek gericht zijn 

naar een goed milieu (bijvoorbeeld bezoeken van het natuurpunt De Helix, …) 

• Verwachtingen naar de ouders: 
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Gebruik van boterhamdoos: wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om de 

boterhammetjes mee te geven in een brooddoos. Dit is veel milieuvriendelijker  

dan boterhammen in aluminiumfolie of versheidsfolie te verpakken. We promoten 

het drinken van water. Daarom kunnen de kinderen van thuis een waterfles 

of een drinkbus met water meebrengen. 

• Voor onze tussendoortjes houden we het gezond: een stuk fruit of een groente is 

ook een heerlijke opkikker. 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

We verwachten dat de duidelijk gemaakte afspraken correct worden nageleefd 

(zie bovenaan). Milieubewust leven gebeurt tijdens de ganse dag door. Onze 

kinderen worden hierop ook meermaals attent op gemaakt (bv. opruimen van 

speelplaats, sorteren van afval, …) Ook werken we gedurende minstens één week 

rond het thema afval in de klas. 
 

14.5 Eerbied voor materiaal 
We dragen zorg voor het schoolmateriaal en de gebouwen. Een leerling die schade  
toebrengt aan gebouwen, meubilair, boeken of materiaal, dat ter beschikking wordt 
gesteld door de klasleerkracht, zal de onkosten vergoeden. Voor kinderen die aan 
het materiaal of aan de kledij van medeleerlingen schade berokkenen, voorzien wij  
een nodige sanctie. 
 

14.6 Afspraken rond pesten 
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt    
vastgesteld gaat  de school als volgt te werk: 

• Gesprek met de kinderen 

• Gesprek met het volledige leerkrachtenteam 

• Gesprek met de ouders van de betrokken kleuters, directie, klasjuffen en 

medewerker van het CLB 

 
14.7 Bewegingsopvoeding 
In onze school worden de lessen lichamelijke opvoeding gegeven door de klasjuffen.     
Ook het zwemmen (watergewenning voor poohberen en tijgers) wordt gegeven door de 
klasjuf.  
Maandag: juf Peggy 
Woensdag: juf Karolien 
Donderdag: juf Melissa 
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We vragen jullie vriendelijk om de kleuters gepaste kledij en schoenen aan te trekken 
(sportschoenen en kledij waar ze makkelijk in kunnen bewegen) 
Elke kleuter wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 
enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 
 

14.8  Afspraken i.v.m. zwemmen: 
We vinden het zeer belangrijk dat de kinderen de zwemlessen meevolgen. Wij gaan 4 
keer zwemmen met de kleuters (april, mei en juni). Vanaf de peuterklas maken de kleuters 
kennis met het zwembad, waarbij ze samen met de juffen in het peuterbad mogen 
ploeteren in het water. De poohberen en tijgers doen in het instructiebad enkele 
oefeningen rond “watergewenning”. De zwemlessen worden gegeven door juf Peggy. 
Samen met de andere kleuters zwemmen is een uitgelezen manier om de groepssfeer nog 
verder op een positieve  manier uit te werken. Kan uw kleuter toch niet mee gaan 
zwemmen, dan vragen wij een doktersattest. Uw kind zal dan onder toezicht van de 
aanwezige leerkrachten in het zwembad plaats nemen.  
   
14.9 Het heen-en-weer schriftje 
Het heen-en-weer schriftje wordt in de kleuterklas gebruikt om mededelingen, 
uitnodigingen, activiteiten, wat moet meegebracht worden, informatie, … van de klas 
naar huis en omgekeerd, mee te delen. Jullie mogen zeker ook mededelingen, informatie, 
… in noteren. Het schriftje gaat telkens op vrijdag mee naar huis en wordt terug 
meegebracht op maandag. 

• Knorretjes en konijntjes: het schriftje zit in de boekentas of in de knutseltas. 

• Poohberen en tijgers: het schriftje zit in de gele /rode map of in de 

knutseltas. 
 

14.10. De knutseltas 
De knutseltas is een tas waarin je de werkjes van je kind kan terugvinden. De knutseltas 
wordt terug meegegeven naar school, de werkjes mogen thuis bewaard worden. Dit 
schooljaar hebben we gekozen voor een stoffen tas, die gedurende de hele kleutertijd zal 
gebruikt worden. Wil je ze dan ook steeds terug meegeven naar school? 
 

15 Leerlingenbegeleiding 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door in te zetten op de sterktes van elk 
kind. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk thema’s uit te werken die door de kleuters zelf 
aangebracht worden. Bij problemen die we als juf ondervinden in de klas proberen we 
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steeds zelf een aantal activiteiten uit. Ook de kleuters die al verder staan in hun 
ontwikkeling, krijgen de nodige aandacht van de klasjuf.  
 
15.1. Zorg – extra ondersteuning 
Voor zorgvragen of extra ondersteuning van je kleuter kunnen wij rekenen op juf Silvia. 
Zij besteedt extra aandacht aan ontwikkelvelden waar het voor sommige kleuters 
moeilijker gaat (taal, sociaal, ….). Indien je vragen hebt hierover mag je juf Silvia zeker 
aanspreken. Zij zorgt ook voor een uitdagend aanbod voor de kleuters die een extra 
uitdaging nodig hebben. 
 
15.2 Leerlingenevaluatie 
Alle observaties, vorderingen en resultaten worden bijgehouden in een 
klasoverstijgend kindvolgsysteem. Op die manier kan de leerkracht rekening houden met 
de ontwikkelings-en leerhistoriek van het kind op school. Wij werken met een digitaal 
kindvolgsysteem waarbij alle leerkrachten vlot op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkeling van elk kind.  
 
16 Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden 
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens 
de lestijden: 

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

inbegrepen); 

• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet 
de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden; 

• een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van 

de revalidatie blijkt; 

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

dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
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Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de 

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

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

CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden; 

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

Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die 

aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen 

antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd 

kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 

revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs 

voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-

uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van 

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

CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen 

is; 

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 

moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de 

revalidatieverstrekker. 

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

uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. 

Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 
 

17 Privacy 
17.1  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. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding 
hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  
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De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 
mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 
 
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe 
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 
personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB 
en de ondersteuner.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 
over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je 
schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met juf 
Karolien. 
 
17.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – 
op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor 
zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de 
tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 
scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd 
verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe 
school door te geven. 
 
17.3. Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je 
toestemming nog intrekken.  
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 
mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school 
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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. 
 
17.4. Recht op inzage, toelichting en kopie 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. De kosten die hiervoor 
gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.  
 
17.5. Bewakingscamera’s  
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder 
camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die 
gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige 
reden. 
 

18 Participatie 
18.1 Schoolraad 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. 
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
    

  Voorzitter: Ronsyn Silvia 

  Hasseltkouter 25B 
  9500 Ophasselt 
  silvia.ronsyn@skynet.be 
 

  Oudergeleding:  Flamand Wendy 
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  Personeelsgeleding: Phlips Peggy 

                                      Noël-Dero Karolien 

  Lokale gemeenschap: Bauters Myriam 
 
 
 

18.2 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 adviesbevoegdheid ten aanzien van het 
schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
In onze school is er geen ouderraad. Indien de vraag vanuit de ouders tot het oprichten 
van deze raad ontstaat, zullen we daar als school zeker open voor staan en dit 
organiseren. 
 

18.3. Oudercomité - tuinteam 
Oudercomité 
Het oudercomité van kleuterschool 't Madeliefje bestaat uit een groep  
gemotiveerde ouders. Samen willen wij een meerwaarde bieden aan de school! 
Wij trachten een goede samenwerking tussen school, leerlingen, ouders en directie te 
bevorderen. 
 

Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten om de school financieel een stukje   
te ondersteunen. De realisaties van de laatste jaren liegen er niet om, ze komen allemaal 
de kinderen en de school ten goede: verfraaiing van de speelplaats, nieuw meubilair, 
nieuw speelgoed, .... 
 

Wat betreft de activiteiten die het oudercomité organiseren, verwijs ik graag naar de  
activiteitenkalender. 
 

Ik hoef jullie niet te zeggen dat helpende handen altijd welkom zijn. Moest u op een van 
de data vrij zijn en zin hebben om ons te helpen, laat ons dan zeker iets weten. U kan u 
ook laten opschrijven als ‘helpend lid’, zo houden wij u op de hoogte van alle activiteiten 
waar we nood hebben aan helpende handen. Om lid te worden van het oudercomité, of 
als je gewoon wil helpen bij een van onze activiteiten, kan je steeds contact opnemen met 
één van de leden of met de juffen. 
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Bent u een gemotiveerde ouder die graag tijd vrij maakt om op een constructieve manier 
mee te bouwen aan een goede samenwerking binnen de school, dan nodig ik u van harte 
uit. 
 

Hebt u als ouder gedurende het schooljaar opmerkingen, bedenkingen, ideeën, suggesties 
of vragen, laat ons die dan zeker weten aan één van de leden: 
Leden: 
Busschaert Elke 
De Corte Sofie 
Dhondt Andy 
Flamand Wendy 
Fréderick Luc 
   
Tuinteam 
Het tuinteam bestaat ook uit een aantal gemotiveerde ouders, die ervoor zorgen dat ons 
grasveld er netjes bij ligt en onze speelplaats en tuin onkruidvrij houdt. 
 

Er wordt afgesproken tussen de verschillende leden wie wanneer kan komen. Meestal 
gebeurt dit op een avond of in het weekend. Tweewekelijks wordt er normaal gras 
afgereden (indien het weer dat natuurlijk toelaat) 
   
Leden: 
Dhondt Andy 
   

Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden, mag u dit altijd laten weten aan één van 
de leden of via de kleuterjuffen. 
   
19 Klachtenregeling 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 
bemiddeling tot een oplossing te komen. 
 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan 
je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is 
door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders 
over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen 
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van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen 
van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. 
Het correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene 
contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 
 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 
zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

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

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

schoolbestuur. 

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

behandeld. 

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

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 

vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te 

gaan.  

• De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 

volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

 klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 

procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 
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 klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt 
steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 
beroep worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 
sereniteit. 
 
20. Infobrochure onderwijsregelgeving 
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 
onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving 
met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. 
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. 
Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een brief. 
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
 

21. De eerste schooldagen 
 

Naar de kleuterschool gaan is in het leven van elk kind een ingrijpende verandering die een 
grote inspanning zal kosten. Zoals bij volwassenen gaat ook bij kinderen elke verandering 
gepaard met een zekere spanning: “wat zal het nieuwe brengen?” 
 

Het kind 
• komt in een vreemde omgeving met allemaal vreemde gezichten 

• krijgt de hele dag nieuwe informatie te verwerken 

• is intensief bezig met allerlei (nieuw) spelmateriaal 

• moet zich aanpassen aan een groep kinderen 

• moet de aandacht van de kleuterjuf delen 

• moet nieuwe regels leren (wat thuis mag, mag daarom niet op school en 

omgekeerd) 
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Een huilbui komt er (meestal) vroeg of laat. U kunt voor uw kind een grote steun zijn 
wanneer u begrip toont voor de moeite die het kost om van u afscheid te nemen. Neem 
echter ook bij protest, kort en rustig afscheid. Heel wat kinderen houden op met huilen 
wanneer ze hun papa of mama niet meer zien. 
 

Als uw kind naar huis komt kan het weinig spraakzaam zijn. Overstelp hem/haar niet 
onmiddellijk met vragen. Beginnende kleuters zitten zo boordevol indrukken dat ze geen 
aanknopingspunt vinden om te vertellen. In de loop van de dagen, beetje bij beetje, zal uw 
kind u zijn/haar nieuwe leventje laten ontdekken. 
 

Indien uw kind moe blijft, niet meer naar school wil gaan, terug onzindelijk wordt of 
andere gedragingen vertoont dan gewoonlijk ... spreek dan zeker de kleuterjuf eens aan! 
 
 
 

WEET DAT ... 
 

... de meeste problemen maar tijdelijk voorkomen, in een periode van aanpassing 

... niet alle kinderen die voor het eerst naar school gaan problemen hebben 
 

!!! Enkele tips !!! 
• Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. 

• Zeg uw kind duidelijk wie hen komt ophalen (hetzij ’s middags of ’s avonds) 

• Laat uw kind dagelijks naar school gaan. Zo moet het zich niet telkens opnieuw    

aanpassen. 

• Kom je kind altijd op tijd afhalen. Indien je toch later zou zijn, vertel dit aan je 

kind! 

• Verwittig uw kind vooraf indien iemand anders hem/haar komt afhalen 
 

  

. 
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Beste ouders, 
 

Hopelijk is alles duidelijk voor u na het lezen van deze informatiebrochure. Wilt u het 
onderstaande briefje, ter goedkeuring en bevestiging van de ontvangst, zo vlug mogelijk 
meegeven met uw kleuter. 
 

Alvast bedankt, 
 

de directie 
                

De heer en/of mevrouw ................................................................................................................................................................. 
 

ouder(s) van ............................................................................................................................................................................... . uit  

 

de knorretjes / konijntjes / poohberen / tijgers klas 
 

verkla(ren)art kennis te hebben genomen van de informatiebrochure met schoolreglement van de 

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool ’t Madeliefje, Dagmoedstraat 9B, 9506 Schendelbeke en tekent hierbij 

voor kennisname en akkoord. 
 

Te ........................................................., de ............................... ......................... 
 

De ouder(s): 
  
Naam vader + handtekening      Naam moeder + handtekening 
 

...............................................................     ............................................................... 
 

...............................................................     ............................................................... 
 

Exemplaar voor de ouders 

 

                
 
De heer en/of mevrouw ................................................................................................................................................................ 
 

ouder(s) van .................................................................................................................................... ............................................ uit  

 

de knorretjes / konijntjes / poohberen / tijgers klas 
 

verkla(ren)art kennis te hebben genomen van de informatiebrochure met schoolreglement van de 

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool ’t Madeliefje, Dagmoedstraat 9B, 9506 Schendelbeke en tekent hierbij 

voor kennisname en akkoord. 
 

Te ........................................................., de ........................................................  
 

De ouder(s): 
  
Naam vader + handtekening      Naam moeder + handtekening 
 

...............................................................     ............................................................... 
 

...............................................................     ............................................................... 
Exemplaar voor de school 


