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1. ALGEMENE INFORMATIE 
 

1.1 Verwelkoming 
 

Wij heten u van harte welkom op onze school en danken u voor het vertrouwen dat u in 
onze school stelt. 
Wij streven er naar uw kind(eren) een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een 
degelijk onderwijs aan te bieden.  
Wij hopen op een goede samenwerking waarbij uw vragen, suggesties en opbouwende 
bedenkingen steeds welkom zijn. 
Het schoolteam vraagt u uw kind(eren) aan te moedigen om de doelstellingen van onze 
school na te streven. 
 
Deze brochure is opgebouwd uit volgende delen : 
 

1. Algemene informatie 
2. Het opvoedingsproject 
3. Schoolreglement  
4. Info en afspraken 
5. Infobrochure onderwijswetgeving – Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan 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 aan de ouders voorgelegd, die zich opnieuw moeten akkoord verklaren 
met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de 
schoolraad besproken.  
Wij hopen op een goede samenwerking! 
De directie en het schoolteam 
 

1.2 Wie is wie in onze school? 
 

Structuur 

 

Basisschool : O.-L.-V.-Visitatie 
Aanbod : kleuteronderwijs + lager onderwijs 
Straat : Stas de Richellelaan 19 
Gemeente: Bottelare 
 
Tel: 09/362.88.33 
GSM: 0477/968956 
 
Mail:   directie@visitatiebottelare.be  
Website : www.visitatiebottlare.be   
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Het Schoolbestuur  Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als  vzw het onderwijs in 
onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 
Raad van Bestuur 

Adres VZW :   VZW Basisscholen Sint- Jan & Visitatie 
  Visitatiestraat                                         1 
  9040                            Sint-Amandsberg 
 
 
Raad van Bestuur 
 
Annie Verschueren   voorzitster      09-227.38.33 
Roger Ryckaert   ondervoorzitter    
Marc Decaestecker 
Jean-Marie De Moor 
Ludwig De Smet 
Viviane Gistelinck 
 
Bijkomende leden in de Algemene Vergadering 
 
Dhr. Frank ketelaere 
Mevr. Leen Van Vlaenderen 
Dhr. Jef Van Bemmel 
Dhr. Steven Vanderputten 

De coördinerend directeur van onze scholengemeenschap  

Dhr. Luc Eeckhout   

Visitatiestraat 1 9040  

St.-Amandsberg                 0470/955507          luc.eeckhout@sintjv.be 

De preventieadviseur  van onze scholengemeenschap  

Mevr. Veerle Goubert      0478/ 43 24 20        veerle.goubert@sintjv.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luc.eeckhout@sintjv.be
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Onze scholengemeenschap bestaat uit zeven basisscholen. 
 

NAAM + ADRES SCHOOL TEL/GSM/F
AX 

NAAM DIRECTIE E-MAIL 

Basisschool O.-L.-V.-
Visitatie 
Stas de Richellelaan 19 
9820 Bottelare 

09 362 88 33 
 

Mevr. Ann Van den Daele 
1/2 
+ Mevr. Patricia Roets 1/2 

directie@visitatiebottelare.be 
  
 

Sint-Janscollege 
Basisschool Visitatie 
Gerardstraat 16 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 52 67 
 
fax  
09 228 54 08   

Mevr. Ethel Janssens  ethel.janssens@sintjv.be 
 

Sint-Janscollege 
Basisschool Oude Bareel 
Antwerpsesteenweg 988 
9040 Sint-Amandsberg 

09 229 25 07 
fax  
09 229 28 66 

Mevr. Katleen Dejonckheere  katleen.dejonckheere@sintjv.be 
 
 

 
 

Basisschool O.-L.-V.-
Visitatie 
Klimop 
 Theresianenstraat 34 
9000 Gent 

09 223 75 08 
 
Fax 
09 224 45 37 

Mevr. Linda Schietecatte 4/5 
en mevr. Anne jacobs 1/5 

linda.schietecatte@montessoriklimop.
be 
 

 
 
 

Sint-Janscollege 
Basisschool De Krekel 
 Krekelberg 1 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 58 71 
 
fax  
09 238 37 31 

Dhr. Wim De Smet 1/2 
+ Ruth Melis 1/2 

kredirectie@sintjv.be 
 
 

Sint-Janscollege 
Basisschool Heiveld 
Heiveldstraat 127 A 
9040 Sint-Amandsberg 

09 228 87 65 
 
fax  
09 238 29 13 

Dhr. Geert Van Malderen 
 

geert.van.malderen@sintjv.be 
 
 

Basisschool O.-L.-V.-
Visitatie 
Elfnovemberstraat 27 
9030 Marakerke 

09 226 76 82 
fax  
09 374 01 92 

Dhr. Jordan Biskup 
 

directie@bsvm.be 
jordan.biskup@sintjv.be 
 
 

 
Klassenraad: 
directeur Ann Van den Daele/Patricia Roets + klasleerkracht 5 en 6. 
zorgcoördinator Bénédicte Van Haelst 
 

mailto:directie@visitatiebottelare.be
mailto:ethel.janssens@sintjv.be
mailto:katleen.dejonckheere@sintjv.be
mailto:linda.schietecatte@montessoriklimop.be
mailto:linda.schietecatte@montessoriklimop.be
mailto:kredirectie@sintjv.be
mailto:geert.van.malderen@sintjv.be
mailto:directie@bsvm.be
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Kinderraad: 
samenstelling kinderraad : voorzitter, ondervoorzitter en secretaris uit klas 6. 

-    1 vertegenwoordiger uit elke klas van het lager. 
             -    directeur Ann Van den Daele/Patricia Roets + klasleerkracht 5 en 6. 
             -    zorgcoördinator Bénédicte Van Haelst. 
 
 
Oudercomité  
  
Voorzitter – ondervoorzitter – secretaris - leden 
 
Werking : 
 
Jaarlijks doet het oudercomité een ledenwerving. 
Naast hulp bij feestelijkheden staat het oudercomité in voor een gespreksavond, 
vertegenwoordiging binnen de schoolraad,  … 
Ouders kunnen steeds terecht bij de leden van het OC om voorstellen te formuleren die dan 
bespreekbaar worden gemaakt tijdens overlegvergaderingen. 
Naast een groep vaste leden telt het oudercomité ook medewerkers die inspringen bij 
bepaalde activiteiten. 
 
Schoolraad 
 
De schoolraad is samengesteld uit 2 leden van het oudercomité, 2 leerkrachten, 2 leden van 
een plaatselijke gemeenschap en iemand van het schoolbestuur. 
Binnen de schoolraad worden reglementeringen en afspraken i.v.m. de schoolwerking 
besproken. 
 
Ouders:    Diederik Declercq 
    Elisabeth De Rycke 
Leerkrachten:   Veerle Dekeyser 
    Joke  Van Cauwenberghe 
Loc. Gemeenschap:  Rudy Lamote 
     Marc De Martelaere 
Adviseur:   Ann Van den Daele/Patricia Roets 
Schoolbestuur:   Jean-Marie De Moor 
 
Leerlingenraad : 
 
De leerlingenraad bestaat uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkrachten van de 3de 
graad.  
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1.3 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

1.3.1 Contactgegevens 
 

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor onze school is dit  
 
Vrij CLB regio Gent 
Marialand 29 
9000 Gent 
09 266 16 60 
info@vclbgent.be 
 
De CLB-contactpersoon is Anne-Sophie Steyaert 
De CLB-verpleegkundige is Anke ‘T Kindt 
De CLB-arts is Myriam Uyttenhove 
 
 
Wanneer en hoe is het CLB bereikbaar?  
- Op elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u). Buiten de 

openingsuren kan u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 
- De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de 

aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.    
 

Het CLB is gesloten: 
- Op zaterdagen en zondagen 
- Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-

belgie.be/) 
- Van 15 juli tot en met 15 augustus 
- Tijdens de kerstvakantie van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019  
- Tijdens de paasvakantie 

 

1.3.2   Wat doet het CLB? 
 

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun 
ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. 
Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 
- Welbevinden (zich goed voelen thuis en op school) 
- Leren en studeren (wat heeft uw kind nodig om te leren?) 
- School- en studiekeuze (informatie en hulp bij het zoeken) 
- Gezondheid (medisch onderzoek, vaccinaties, gewicht, gehoor, …) 
 
Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit contactpersonen en trajectbegeleiders. 
 

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij 
beluistert uw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk. Daarnaast heeft elke school ook een 
vaste arts en verpleegkundige. Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon u 

mailto:info@vclbgent.be
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voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of u toeleiden naar een 
andere hulpverlener.  
 
De trajectbegeleiders bieden u een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Dit 
kan worden opgenomen door een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of 
verpleegkundige.  
Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met 
de leerling en/of de ouders (tenzij bij een vermoeden van zorgwekkende verontrusting). Indien 
dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste 
gesprek. Na dit gesprek beslist de handelingsbekwame leerling als er nog verdere gesprekken 
volgen. Indien de leerling niet handelingsbekwaam wordt geacht, beslissen de ouders.  
 
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de 
leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet 
wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, meldt de school dit aan het departement 
onderwijs. 
De artsen en verpleegkundigen van het CLB verzorgen samen de systematische 
contactmomenten. Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de 
systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke 
ziekten is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van 
het medisch onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk 
ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het 
medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of verpleegkundige. De 
resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd.  
Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere 
school. 
Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten van het kind. 
 

1.3.3   Het CLB-dossier 
 

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en 
begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de 
regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Inzage in het dossier is mogelijk. Daarvoor kan je je wenden tot het onthaal van het 
CLB.  
 
Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na 
de start van het schooljaar of 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. 
De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen.  
Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er 
binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de 
vorige school.  
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (systematische 
contactmomenten en begeleiding van leerplichtproblemen), een kopie van een gemotiveerd 
verslag of een verslag M-decreet (indien van toepassing), worden altijd aan het nieuwe CLB 
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
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Het CLB en de school kunnen informatie over leerlingen uitwisselen indien ze relevant is en de 
handelingsbekwame leerling of ouder hiervoor toestemming geeft. Bij het doorgeven en het 
gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim 
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Het CLB-dossier wordt tot ten minste tien jaar na de datum van het laatste systematisch 
contactmoment bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het 
ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.  

 

1.3.4  Samenwerking met leerling, ouders en scholen 
 

Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle 
begeleiding. Indien u vragen heeft over het verloop van onze begeleiding, kan u terecht bij de 
betrokken CLB-medewerker, de coördinator of de directie. 
Indien deze stappen toch niet tot een constructieve samenwerking leiden, kan u een klacht 
indienen. De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief of e-
mail) te richten aan de directeur. De directeur contacteert u binnen de 10 werkdagen.  

Vrij CLB regio Gent 
t.a.v. Hugo Van de Veire 
Holstraat 95 
9000 Gent 
Hugo.vandeveire@vclbgent.be 
 

 

Ondersteuningsnetwerk 
 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk : 
DiverGENT 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van 
je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders : 
Onze zorgcoördinator, de CLB medewerker of bij de aanspreekpersonen van diverGENT 
( Sarah De Schryver & Inge Borghart) 
 
Nuttige adressen 
  

Klachtencommissie Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 1               1040 Brussel 
02 507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15      1210 Brussel 
 02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

mailto:Hugo.vandeveire@vclbgent.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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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 
 

 
 

2. HET OPVOEDINGSPROJECT 
 
 

Het pedagogische project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool. Op onze school ontvangen we gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke 
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Als katholieke dialoogschool 
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school 
kan verstrekken. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen 
stellen in de wijze waarop de scholen vandaag in verscheidenheid breed gestalte geven aan 
het project van de katholieke dialoogschool.  
De volledige tekst van deze engagementsverklaring van het katholiek onderwijs kan je 
nalezen op  
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-
20190118-5 
Als katholieke dialoogscholen binnen onze scholengemeenschap Sint – Jan en Visitatie 
werken we samen met leerlingen, ouders, opvoeders, verzorgers, personeelsleden, 
schoolleiders, vrijwilligers, ondersteuners, studenten, besturen, lokale gemeenschap, 

externen en Kerk aan onze droom in een wereld van veelheid en verscheidenheid.  
 

ONZE DROOM 
Mens zijn 

is een boeiend en geheimvol avontuur 

 

van ik en de ander 

van geliefd zijn en liefhebben 

van gave, opgave en overgave 

 

van zoeken en geloven 

van basisvertrouwen en engagement 

van gezin, school en maatschappij 

 

van gisteren en morgen 

van traditie en moderniteit 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5
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van arbeid, rust en ritueel 

 

van lichaam en ziel 

van gevoel en verstand, 

van berekening, inleving en geweten 

 

van uniek zijn en onaf zijn 

van behoefte en belofte 

van verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

van leiden en dienen 

van luisteren en spreken 

van zakelijkheid, rechtvaardigheid en goedheid 

 

van bevechten en omhelzen 

van zorgen en genieten 

van hemel en aarde 

van verrijzenis 

Voor dit avontuur 

heeft die Jezus zich helemaal gegeven. 

 

Vanuit Zijn roeping 

stond Hij onder de mensen, 

kritisch en creatief, 

fascinerend en confronterend, 

paradoxaal en radicaal 

ten einde toe. 

 

Hij maakt het verschil 

voor onze opdracht op onze scholen. 

Hij nodigt en daagt ons voortdurend uit 

tot bezinning over onze eigenheid, 

tot dialoog met de wereld, 

tot daadkracht in naastenliefde. 

 

Hij zendt en zegent ons. 

Hij maakt ons tot zijn volgelingen, 

doordesemd van Zijn spiritualiteit. 

 

Hij is ons niet enkel een voorbeeld, 

Hij geeft ons ook de kracht 
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om Zijn weg te gaan, 

om menswording waar te maken, 

om elk kind te leren 

een eigen levensopdracht 

te ontdekken, te beamen en te willen volbrengen, 

om het ook waarden door te geven en voor te leven: 

dankbaarheid, 

respect, 

solidariteit, 

vergevingsgezindheid, 

vredeswil, 

weerbaarheid, 

waarachtigheid. 

 

Voor dit avontuur 

willen wij de kinderen die ons zijn toevertrouwd 

begeesteren en uitrusten 

elke dag opnieuw. 

 

Om deze droom waar te maken werken we aan  
een schooleigen, christelijke identiteit,  
een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod, 
een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffend 
didactische aanpak, 
de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg, 
de school als gemeenschap en organisatie. 
Een schooleigen christelijke identiteit 
In dialoog met elkaar, vanuit de christelijke traditie van onze 
katholieke school en de rijkdom van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond, gaan we op 
ontdekking van, nadenken over en verdiepen van onze identiteit.  
Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 
We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. We 
streven ernaar dat al onze leerlingen zich ontwikkelen tot rijke personen, tot mensen die ook 
levensbeschouwelijk bedachtzaam zijn. Om hieraan te beantwoorden werken we binnen het 
leerplan van het katholiek onderwijs ‘Zin In Leren, zin in Leven aan een harmonische 
totaalontwikkeling waarin cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkelvelden 
onlosmakelijk met elkaar verbonden worden.  
Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 
We creëren een krachtige leeromgeving, getypeerd in de volgende kenmerken:  

- Een positief en veilig leerklimaat 

- Werkelijkheidsnabij onderwijs 

- Een gezonde leerambitie 

- Rijke ondersteuning en interactie 

- Benutten van leer-kracht 
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- Een begeleidende leerkrachtenstijl 

- Een effectiviteit van het leren 

De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 
De verscheidenheid binnen de leerlingengroep is een uitdaging voor de school. In de zorg om 
leerlingen alle kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en zich harmonisch te 
ontplooien, bevragen leraren hun aanpak voortdurend om dan hun (zorg-)werking eventueel 
bij te sturen.  
De school als gemeenschap en organisatie 
Een katholieke basisschool die als pedagogische gemeenschap wil samenwerken aan 
kwaliteitsvol onderwijs stelt gezamenlijke doelgerichtheid voorop, werkt in dialoog met alle 
betrokkenen binnen een sterk beleidsvoerend vermogen.  
Onze inspiratie voor deze werkwijze vonden op 
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-
8d95-ecd5dab26706 
 

 

ONZE WERKWIJZE 
Wij zorgen voor en werken aan  
een degelijk, samenhangend inhoudelijk onderwijsaanbod, 
een doeltreffende, leerlinggerichte didactiek 
en een brede, draagbare zorg. 
 
Inhoudelijk aanbod en didactische aanpak 
 

- Wij brengen de kinderen via de leergebieden in contact met alle componenten van de 
cultuur: 
· de wereld van taal en communicatie 
· de wereld van cijfers en feiten 
· de wereld van verleden en heden 
· de wereld van het samenleven 
· de wereld van het technische 
· de wereld van het muzische 
· de wereld van het goede 
· de wereld van de zingeving 
Daarbij worden de leerplannen competent en nauwgezet uitgewerkt en onderwezen. 

 
- De leerkrachten hebben er oog voor dat er ook buiten de klasmuren heel wat te 

beleven valt en schakelen dus geregeld extramurale activiteiten in. 
 
- Onder het motto “een gezonde geest in een gezond lichaam” mogen onze kinderen 

zich uitleven in sport en spel. Naast recreaties, gym- en zwemlessen, nemen wij nog 
vele andere gelegenheden te baat om in te spelen op hun nood aan beweging. 

 
- Wij betrachten dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Met 

ons aanbod willen wij hen helpen om zich het geleerde zó eigen te maken dat ze het 
spontaan in nieuwe situaties kunnen gebruiken. Wij zorgen er ook voor dat alles wat 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26706
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26706
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de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol 
samenhangt. Het komt erop neer dat ze niet leven om te leren maar leren om te leven. 

 
- Wij staan in voor een leervriendelijke en leerkrachtige omgeving met de nodige 

materiële voorzieningen en moderne werkmiddelen. 
 
- Wij bieden levensnabij en maatschappijbetrokken onderwijs. Wij vertrekken vanuit de 

voor kinderen begrijpelijke leefwereld en we knopen aan bij hun interesse. Daartoe 
houden de leerkrachten voeling met de samenleving dichtbij en ver van de school. 
Bezig zijn met actuele thema’s en daarbij aansluitende projecten bieden bovendien 
meer kansen tot zelfstandig leren en groepswerk. De leerkrachten geven hun 
leerlingen gaandeweg meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het leerproces: 
zij helpen hen om te kiezen, te plannen en om zelf over hun aanpak en prestaties na te 
denken. 

 
- Wij trachten via het rapport een beeld te geven van de vorderingen van elke leerling. 

Daarbij gaan wij ervan uit dat de leerinhouden geen doel op zichzelf zijn, maar ook 
nodig om vaardigheden, attitudes en waardebelevingen bij te brengen. Bij het 
evalueren houden wij dus niet enkel rekening met het “weten”: ook het “kunnen” en 
het “willen”, inzet en doorzettingsvermogen worden beoordeeld. Wij hopen dat de 
ouders deze rapportering juist interpreteren en dat ze, naar gelang van de resultaten 
en de duidingen, hun kind aanmoedigen waar het mag en terechtwijzen waar het 
moet. 

 
 
Continuüm van zorg 
 
- Preventieve basiszorg is een bekommernis van het team om aan alle kinderen 

optimale groeikansen te geven en om met hen een harmonische ontplooiing van hun 
totale persoonlijkheid te bereiken. 

 
- Preventieve basiszorg wordt verhoogde zorg voor kinderen van wie de ontwikkeling 

sneller of trager verloopt dan normaal mag worden verwacht. Hier stoten wij op  
bijzondere, soms heel uiteenlopende zorgvragen, afgestemd op het individuele kind. 
Daarbij moet wel op een ernstige, eerlijke en begrijpende manier rekening worden 
gehouden met de draagkracht van iedereen. 

 

- Uitbreiding van zorg veronderstelt overleg en samenwerking. 
          Als de zorg op school onvoldoende antwoord kan bieden op de onderwijs- en   
          ondersteuningsbehoeften van het kind, gaan we in overleg met de ouders en CLB en   
          volgt er een eventuele verwijzing naar externe hulpverlening. 

   Op regelmatige basis wordt met alle betrokken partijen een overleg georganiseerd en    
   indien nodig wordt het handelingsplan bijgestuurd. 

         Vanuit deze gesprekken kunnen redicodi’s en evt. curriculumdifferentatie   
         opgesteld worden. 
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        In eerlijke communicatie groeit deze samenwerking uit tot “zorg in verbondenheid”. 
 

 
- Overstap naar school op maat 
          Indien we vaststellen dat er onvoldoende draagvlak is om blijvend in te gaan op de   
          specifieke onderwijsbehoeften van de leerling kan een doorverwijzing naar een ander  
          type onderwijs voorgesteld worden.  
          In overleg met de ouders bespreken we steeds de mogelijke alternatieven en   
          ondersteunen we hen in het proces, hierbij kan een scholenbezoek met ouders en     
          leerling aan bod komen. 
 
 

 

 

ONZE ORGANISATIE EN PARTICIPATIE 
“school moet je mee-maken” 

 
- Een school is een levende gemeenschap en dus onderhevig aan de invloeden en het 

ritme van veranderingen en evoluties in de maatschappij. Onze scholengemeenschap 
wil “up-to-date” blijven. Daarom is het noodzakelijk dat ze voeling heeft met die 
maatschappelijke bewegingen en vooral gepast inspeelt op onderwijskundige 
vernieuwingen. 

 

- Wij beschouwen participatie van al onze partners in opvoeding en onderwijs niet als 
een gunst maar als een recht. Goed opgebouwde inspraakstructuren kunnen van een 
school een transparante, democratische instelling maken met een participatief 
schoolbeleid en een open informatiestroom. 
Wij streven in het bijzonder naar een goede verstandhouding met de ouders door het 
organiseren van geregelde contactmomenten, thema-avonden en feesten, en door een 
permanente beschik- en bereikbaarheid. Daarbij streven wij naar een doeltreffende 
betrokkenheid van hun kant bij het schoolgebeuren, bv. door hen ook voor 
pedagogische taken in te schakelen als leesmoeders of creavaders… 
Als het kan, betrachten wij ook een samenwerking met de plaatselijke 
parochiegemeenschap en met lokale socio-culturele verenigingen om ons meer te 
integreren en/of te profileren in de onmiddellijke omgeving. 
 

- Binnen de hele scholengemeenschap beschouwen wij elkaar als collega’s, werken wij 
constructief samen en sympathiseren wij met elkaar. Vertrekkend vanuit hetzelfde 
opvoedingsproject behoudt elke school toch haar eigen schoolcultuur, legt zij eigen 
accenten en kiest zij voor een eigen, aangepaste methodiek. 
Per school streven wij naar een ‘openschoolklimaat’, waarin wij elkaars capaciteiten 
trachten aan te vullen: ook een belangrijke taak voor directie en schoolbestuur. Zo 
groeien wij naar scholen en naar een scholengemeenschap waarin alle participanten 
gehoord en beluisterd worden, zich voor elkaar dienstbaar maken, zich geborgen en 
gedragen weten … zich thuis voelen. 
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3.  Het reglement 

3.1 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 de volle steun van jullie. 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. 
 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 

 
Jullie ouders en onze school zijn partners 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 leerkracht van uw 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 rapporten, via mail of telefonisch met de directie of zorgcoördinator. 
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. 
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 via de agenda van je 
kind of via mail naar de directie of klasleerkracht. 
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 
Wij 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. 
Wij 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. 

 
Ouders worden 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.  
Meer hierover vind je op : http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=37&fid=5 
  
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 
en aan het CLB. 
Te laat komen kan niet! De school begint om 8.35 uur en eindigt op maandag om 16.05. de 
andere dagen eindigt de school om 15.45. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op 

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=37&fid=5
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school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directie. Wij verwachten dat 
je ons voor 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB : zie infobrochure 
onderwijsregeling punt 2. 
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 zorgbeleid. 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, kun je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. 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. 
Wij 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.  

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 
school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling.  
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun 
kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

 Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

 Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio) 

 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren 

van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst 

zoeken, …) 

 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. (volgens de 

gemeentelijke regels). 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
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 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) 

 Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te 

praten. 

 Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

 Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te 

laten lezen.  

 Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, 

met het schoolpersoneel en met andere ouders  

 Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

3.2 Inschrijven van leerlingen 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

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

Aanmelden en inschrijven 

De Merelbeekse scholen werken met een online aanmeldingssysteem sinds het schooljaar 
2018-2019. 
We werken hiervoor samen met het LOP Gent Basisonderwijs.  
Bij een aanmelding moet je enkele gegevens en je schoolvoorkeuren opgeven. Vul die 
gegevens eerlijk in, want bij het opgeven van foutieve informatie verlies je je 
recht op inschrijven of je plaats op de wachtlijst. 
Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend aan de hand 
van vooraf vastgelegde criteria. 
Na de ordening laat het LOP via een elektronische drager weten of je kind al dan niet 
gunstig gerangschikt is. Indien jouw kind gunstig gerangschikt werd en je je kind kan 
inschrijven, wordt ook meegedeeld waar en wanneer je je kind mag komen inschrijven.  
Om alles vlot te laten verlopen worden ouders verzocht een afspraak te maken met de 
school. 
Werd je kind niet gunstig gerangschikt dan staat het op de wachtlijst. Dan ontvang 
je via elektronische drager een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. 
Op dit document staat de reden, op welke plaats je kind staat en waar je terecht kan 
met eventuele klachten. 
Uw kind komt automatisch op het inschrijvingsregister van de school. Je wordt door 
de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. 
 
Opgelet, het tijdig inschrijven op de school is noodzakelijk om je plaats niet te 
verliezen. ( termijnen vastgelegd via LOP) 
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De aanmelding gebeurt via de website : https://meldjeaangent.basis.be 
 
Bijkomende informatie vind je op de website : www.lop.be 
 
Je kan ook steeds terecht bij de directies van onze scholen. 
 
Na het tekenen voor akkoord van de ouders met het pedagogisch project en 
het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven. 
 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons 
ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van 
school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, 
bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een 
verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een 
individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2). 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. 
Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het 
ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide 
ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van 
een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas 
inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  
 
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche 
van je kind.  

Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal 
beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website, …. Eens onze capaciteit 
bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  

 
De capaciteit voor onze school staat uit op 40 kinderen per geboortejaar. 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde 
leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde 
van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking had. 
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas 
blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder 
ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de 
klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in 
het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 

https://meldjeaangent.basis.be/
http://www.lop.be/
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basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke 
termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt 
de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 
van de bevestiging van de disproportionaliteit. 
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 
de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 
leerling voor het daaropvolgende jaar te ontbinden. 
 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
 
Leerplicht vanaf 5 jaar 
 
Vanaf 1 september 2020 is er  voor de 5-jarige kinderen leerplicht van 290 halve lesdagen. 
Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 
De leerplicht start dus in het kleuteronderwijs.  
 
Voor elke afwezigheid vanaf een 5 jarige moet dan ook een geldig bewijs worden 
voorgelegd.( zie afwezigheden. 
 
Doorlopen van inschrijving 
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 
bij de overgang naar het eerste leerjaar in O.-L.-V.-Visitatie basisschool.  

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om 
meer te weten te komen over deze voorwaarden.) 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 
aangepast taaltraject. 
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3.3 Ouderlijk gezag 

Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 
begrip en extra aandacht bieden. 

Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind 
worden genomen. 

 Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …:  

 Afspraken in verband met oudercontact:  

Co-schoolschap 

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke 
ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van 
het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

3.4 Organisatie van de leerlingengroepen 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je 
kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 
belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

3.5 Afwezigheden  
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)        

 Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.  
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 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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

 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de 
schooluren plaats vinden. 

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

Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 
voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en 
met de tweede graad; 

 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; 

 in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 

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. 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste 
leerjaar. (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. 
 

3.6 Onderwijs aan huis 
 
zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer 
dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde 
voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden.  
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar 
school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of 
minder van de school verblijven. 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 klas van het kind.  
De school kan in overleg met de ouders 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 en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  
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Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 
deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

3.7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) 

Eendaagse uitstappen 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 
deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 
een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf 
aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-
murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan 
extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

Meerdaagse uitstappen 

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

3.8 Getuigschrift basisonderwijs   
(zie infobrochure onderwijsregelgeving  7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige 
leerling die in voldoende mate de eindterm-gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een 
leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering 
waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 
voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en 
de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 
bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een 
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 
een kopie vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindterm-gerelateerde leerplandoelen voldoende 
in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter 
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en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing 
omtrent het getuigschrift basisonderwijs. 
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 
Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender bij de 
nieuwsbrief en op de website. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het 
instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum 
van ontvangst voor het instellen van het beroep. 

Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

 

 

 

Let op: 

 wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

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

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen 
na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop de rapporten werden uitgedeeld. 
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

mee. Er zijn twee mogelijkheden : 

a. De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 

b. De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval 

zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing 

opnieuw te overwegen. De ouders ontvangen per aangetekende brief het 

resultaat van die vergadering. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de 
voorzitter van het schoolbestuur. ( gegevens zie deel 1) 

VZW Basisscholen Sint-Jan & Visitatie 
Annie Verschueren 
Visitatiestraat 1 
9040                       Sint-Amandsberg 
 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het 
hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur 
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Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 

- Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
- Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst) 
 
Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als  
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen  
behandelen. 
 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het  
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
 
Hiertoe kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

5. 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.  

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel 
mogelijk een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief 
met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan 
te duiden. 

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

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

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

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

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 

niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 

Wanneer er bij een stemming even veel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem 

de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 

het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als 

onontvankelijk afwijzen. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende 

brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 
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3.9 Herstel- en sanctioneringsbeleid (zie infobrochure 

onderwijsregelgeving 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.  

Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school 
wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 Een gesprek met de juf van toezicht, de klasjuf, de zorgco of de 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.  

Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 
inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd 
en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

 een bemiddelingsgesprek;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

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; 
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 een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 
dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 
worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om 
je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 
handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure 
wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet 
langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert 
deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke 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. 
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3 Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon 

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

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

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

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

vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. Samen met het CLB zoeken we naar 

een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school 

in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand 

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

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

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

moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het schoolbestuur kan de 

betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaand 

schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 
neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 
schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op 
school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

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: 
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  

VZW Basisscholen Sint-Jan & Visitatie 
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Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als 
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onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen : 
 
 Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
 Het beroep is aangetekend verstuurd. 
 
Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 

beroep als  
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting 

betwist  
wordt. Hierbij kunnen overtuigingstukken toegevoegd worden. 

 

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

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

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

onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

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. Wanneer het toch tot 

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

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

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

stemming even veel 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. 
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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. 

3.10 Bijdrageregeling  
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

In deel 4 – AFSPRAKEN – vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 
verplichte als niet-verplichte uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan 
moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, 
voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten 
betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 
Het plafond van de bijdrage bedraagt voor schooljaar 2020-2021 : 
 
 
 
 

Voor alle kleuters :  45 euro 
Voor alle lagere kinderen : 90 euro 
Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen :  440 euro / kind 

 

 
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
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 aanvangt. De bedragen worden 
berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 

Wijze van betaling 

Ouders krijgen maandelijks een schoolrekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de veertien dagen na verzending.  
Bij betaling noteer je steeds de gestructureerde mededeling. (***/****/*****) 
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 resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken 
die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directie. 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 
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke 
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

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

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

3.12 Vrijwilligers 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te 
informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
Organisatie 
De VZW BASISSCHOLEN Sint-Jan & Visitatie met als maatschappelijke Zetel VISITATIESTRAAT 
1 te 9040 Sint-Amandsberg heeft als doel onderwijs te verstrekken. 
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 verzekeringscontract werd afgesloten bij IC verzekeringen. 
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van 
een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij IC 
verzekeringen 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 
hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met 
vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht 
normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die 
hem of haar is toevertrouwd. 

3.13 Welzijnsbeleid 
Afspraken betreffende “preventie en verkeersveiligheid” zijn opgenomen in deel 4 - 
AFSPRAKEN 
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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. Samen met de ouders zoeken 
we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

Ongeval of ziekte  

Afspraken betreffende “ongeval of ziekte” zijn opgenomen in deel 4 - Afspraken 

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 

3.14 Leefregels 
Alle op onze school geldende leeregels met betrekking tot “gedrag, kleding, persoonlijke 
bezittingen, milieu, zwemmen, huiswerk, agenda, rapportering en leerlingevaluatie  zijn 
opgenomen onder deel 4 - Afspraken 

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

Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat 
de school als volgt te werk: 
Opgenomen onder deel 4 – Pesten op school. 
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Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 
enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Bijkomende informatie betreffende 
gymkledij en zwemmen vind je onder deel 4 - Afspraken 

3.15 Revalidatie / Logopedie 
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheid 
omwille van revalidatie tijdens de lesuren kunnen plaatsvinden. 
1. Revalidatie na ziekte of ongeval. (max. 150 minuten per week – verplaatsingen 
inbegrepen) 
2. Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 
minuten per    week – verplaatsingen inbegrepen) 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 
volgen tijdens de lestijden. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet 
de school over een dossier beschikken dat minstens volgende elementen bevat : 

- Verklaring van de ouders dat de revalidatie tijdens de lesuren 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 de klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in 

het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 
vastgelegd in een officiële diagnose (vb. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat  : 

- Verklaring van de ouders dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden 
- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
- 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. 

- Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden. 

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. 

3.16 Privacy 

Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt 
te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 
enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft 
je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te 
laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 
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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. Ouders kunnen –op verzoek- deze 
gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen 
zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 
stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 
schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 
scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 
een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te 
geven. 

Publiceren van beeld- en geluidsopnames ( foto’s, filmpjes..) 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het 
maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een 
toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind 
gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we 
eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je 
toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor 
contact opnemen met de directie.  
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

Recht op inzage, toelichting en kopie 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een (digitale) kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor 
gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je 
vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo 
kunnen we de betrokken beelden vlot vinden. 
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3.17 Participatie 

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 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. 
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. 

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. 

3.18 Klachtenregeling 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de voorzitster. 
 
Samen met de ouders 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 de ouders volstaat, dan 
kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze 
commissie door katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en 
ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van  gedragingen en het niet 
nemen van beslissingen van / door het 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 
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t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op 
de website van de klachtencommissie http://klachten.kathloekonderwijs.vlaanderen. 
 
 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 
zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 
objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

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

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste 
hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet 
onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 
betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 
maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
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. 
 

 
3.19 Infobrochure onderwijsregelgeving 
 
De school stelt de ouders 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 het schoolreglement. 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.kathloekonderwijs.vlaanderen/
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Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De 
inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de 
ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via 
nieuwsbrief, die je terug vindt op de website: www.visitatiebottelare.be 
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
 
 
 


