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Inleiding 

Beste ouder,  

In naam van het schoolbestuur en het leerkrachtenteam heet ik jullie van harte 

welkom op onze school. 

Het is fijn dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind onze school 

hebt uitgekozen. Het leerkrachtenteam belooft zich maximaal in te zetten voor 

de individuele ontplooiing van uw kind. 

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw 

kind. Een goede samenwerking tussen de school met zijn leerlingen, 

leerkrachten en de ouders is daarom heel belangrijk.  

In de loop van het schooljaar hopen we jullie regelmatig te mogen ontmoeten. 

Er zijn infoavonden per klas, de individuele oudercontacten, de eetdag, de 

ouderraden en het schoolfeest. 

Het spreekt voor zich dat het leerkrachtenteam en de directie steeds bereid zijn 

ieder mogelijk probleem dat zich zou voordoen met u te bespreken.  

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 worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich 

opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van 

het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Samen kunnen we zo bouwen aan een school waar het prettig is te komen, te 

spelen en te leren. Kortom, een school waar iedereen zich thuis voelt: in de 

eerste plaats de kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten. 

Met vriendelijke groeten 

Ingrid Rosseels 

Directeur VBS Houwaart 
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respect en zorg voor mens en natuur, 
verantwoordelijkheid, hulp bieden waar 
nodig, aandacht voor zwakkeren, geen 
vooroordelen maar blijven geloven in 
iedereen, openheid, eerlijkheid en 
dankbaarheid, vriendelijkheid, plezier…   

Deel I : Ons opvoedingsproject 
 

Als dorpsschool willen we voor elk kind dat ons wordt toevertrouwd een geluksbrenger 

zijn. Dit wordt gesymboliseerd door het klavertje vier… 

We streven in ons samenleven en in onze werking naar een geborgen sfeer, waar 

kinderen, ouders en leerkrachten zich WELKOM voelen.  

Door onze leerling-VRIENDELIJKE aanpak zowel binnen als buiten het lesgeven bouwen 

we aan het basisVERTROUWEN dat fundamenteel is voor de verdere groei van elk kind. 

We laten ons hierbij inspireren door de vijf opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in 

Vlaanderen.  

We hebben als school een VISIE, deze voedt onze werking 

Iedereen vinden wij de moeite waard want ieder kind is uniek. We gaan op zoek naar de 

juiste manier om vanuit het positieve en het goede van elkeen, te vertrekken. Elk kind krijgt 

zo alle kansen om zijn eigen talenten te kunnen ontdekken en te ontplooien.  

Zelfontplooiing kan niet zonder de ander, daarom vinden we samenwerken 

belangrijk. De waardering die je van anderen krijgt of een helpende hand, kan 

wonderen doen. Door samen te delen en te geven beseffen kinderen dat ze in 

groep meer kunnen dan alleen. 

Als katholieke basisschool willen we, geïnspireerd door ons geloof, 

doorheen het dagelijkse klas-en schoolleven onze kinderen enkele 

fundamentele levenswaarden  voorleven en hopen dat alle betrokkenen in 

onze school deze zo doorgeven aan elkaar. 

We zijn tevens ook een dialoogschool die openstaat voor verschillende 
levensvisies en levenshoudingen. 

 
 
Wij zijn een school die oog heeft  
voor een EVENWICHTIGE ontwikkeling van het TOTALE kind 
De maatschappij verwacht veel van jongvolwassenen. We vinden het dan ook belangrijk 

dat elk kind vaardigheden en attitudes leert voor het leven. 

In onze school willen we een antwoord geven op deze 

verwachtingen, door te investeren in de harmonische 

ontwikkeling van de hele persoon (kennis, inzichten, 

vaardigheden en attitudes) Hierbij houden we rekening met de 

talenten en mogelijkheden van elk kind. 

In zijn groei naar zelfstandigheid leren we elk kind op een 

positieve manier het eigen leren in handen te nemen door te 

reflecteren op zijn eigen “leerwijze” en op het resultaat. 

 

 

positief en geëngageerd in het leven staan - 
brede sociale vaardigheden – 
communicatievaardigheden – flexibiliteit – 
probleemoplossende vaardigheden – 
organisatievermogen – brede technische kennis – 
verantwoord omgaan met moderne media - … 
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Als uitgangspunt voor ons aanbod gebruiken we de eindtermen, vertaald in de leerplannen 

van het katholiek basisonderwijs. 

Wij zijn een school die gaat voor een STIMULEREND opvoedingsklimaat en een 

DOELTREFFENDE didactische aanpak. 

Samen werken we aan een positief en veilig leerklimaat waar elk kind zich goed voelt en 

waar het met vallen en opstaan tot leren komt.  

We proberen het maximum uit elk kind te halen met aandacht voor 

ieders talent en groeimogelijkheden. Vertrekkend vanuit de 

werkelijkheid stellen we doelen voorop waardoor leerlingen inzien dat 

wat ze leren relevant en toepasbaar is in het dagelijkse leven.  

Als leerkracht vinden we het belangrijk om met hedendaags onderwijs 

aan te sluiten bij de leerbehoeften van elk kind. Hiertoe willen blijvend 

gericht professionaliseren en organiseren we regelmatig overleg 

binnen het team.  

 

Wij werken aan de ontplooiing van IEDER kind vanuit een BREDE BASISZORG 

We bewerkstelligen gelijke kansen voor elk kind dat voor 

onze school kiest. We trachten het leerproces van elk kind 

zo optimaal te laten verlopen. 

Leerkrachten stellen hierbij uitdagende verwachtingen voor 

elk kind om het zo ver te brengen als het kan.  

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voorzien 

we, om iedereen tot effectief en efficiënt leren te brengen, 

bijkomende middelen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.  

Door middel van systematische kind-gesprekken, oudercontacten en zorgoverleg willen we 

de vorderingen van elk kind regelmatig bespreken en in kaart brengen. Hierdoor stimuleren 

we de kinderen om te reflecteren over hun eigen leren en betrekken we de ouders 

permanent bij het leerproces. 

We doen hierbij een beroep op elkaars expertise en op de deskundigheid van externe 

partners. 

 

 

 

 

Wij zijn een school waar SAMENWERKING een troef is 

 

 

Doelgericht de 

juiste 

onderwijsmiddelen 
aanbieden 

Verschillende werk- 

en 

organisatievormen 
aanreiken 

Een rijke 

begeleiding bieden 

preventief  werken – observeren – 
reflecteren - bijsturen  -  
remediëren. 

uitbreiden van leerstof, 
bijkomende hulpmiddelen, meer 
ondersteuning, beperken van 
doelen… 
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     We steven ernaar een school te zijn waar heel wat participanten in   een 

open geest kunnen samenwerken vanuit inspraak en respect voor ieders 

verantwoordelijkheid. 

Alle betrokken partijen zijn samen verantwoordelijk voor het leven en leren 

op onze school. Hierbij zijn ons opvoedingsproject en het welbevinden van 

elk kind het belangrijkste uitgangspunt. 

 

 

 

 

Deel 2 : de onderwijsregelgeving 

Voor onze actuele versie van de geldende onderwijsregelgeving verwijzen we naar de 

website van onze scholengemeenschap ‘De Parel van het Hageland’  

De meest recente versie vindt u steeds via deze link: 

http://www.sgdeparel.be/files/INFOBUNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf 

 

Deel 3: ons eigen schoolreglement 

 

1. Contact met de school zie infobrochure onderwijsregelgeving 

 

Schoolbestuur 

 

 

 

 

 

 

Schoolstructuur: 

 

 

VZW Schoolcomité St.-Denijs 

Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

 

Voorzitter:       Koen Wellemans 

Secretaris:       Ben Goossens 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het 

onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het 

algemeen beleid en het financieel beheer. Zij schept 

eveneens de noodzakelijke voorwaarden voor een goed 

verloop van het onderwijs. 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 

Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

016/632073 

info@vbshouwaart.be 

het schoolbestuur, de 
directeur, het 
leerkrachtenteam, de ouders 
en de ouderraad, CLB, de 
scholengemeenschap, externe 
hulpverleners, 
onderwijsondersteuners, de 
parochiegemeenschap… 

 

http://www.sgdeparel.be/files/INFOBUNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
mailto:info@vbshouwaart.be
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Schoolstructuur 

kleuteronderwijs en 

lager onderwijs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne 

beroepscommissie 

 

De klassenraad 

www.vbshouwaart.be 

De leerkrachten, de directeur, het administratief en 

onderhoudspersoneel vormen samen het schoolteam. Het 

onderwijzend personeel is volgens de opdracht 

opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen 

werken wel intens samen. 

 

Directeur: 

Ingrid Rosseels 

016/632073 

directie@vbshouwaart.be 

 

Leerkrachten 2015-2016 

Instapklas : Naomi Putseys 

K1: Petra Van Dessel 

K2: Kelly Alaerts 

K3: Ann Sterckx + Liesbeth Vervloet 

Kinderverzorgster: Marijke Boeckx 

 

L1: Els Van den Bosch 

L2: Katty Dedecker 

L3: Cindy Van Calster 

L4: Julie Vandoninck 

L5: Sarah De Wit 

L6: Mieke Droogmans 

 

Zorgco: Ingrid Rosseels + Ann Sterckx 

 

Gym KS : Liesbeth Vervloet 

Gym LS : Benny Hermans 

 

Secretariaat: 

Sofie Van Thielen 

Fabienne Utens 

Griet De Roover (hulp) 

 

 

Voorzitter: Julien Van der Auwera 

 

Regelmatig komt de directeur samen met het team van 

personeelsleden en de afgevaardigde van het CLB om 

individuele leerlingen of leerlingengroepen te bespreken. 

http://www.vbshouwaart.be/
mailto:directie@vbshouwaart.be
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 Scholengemeenschap  

 

 

 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap SGKBO 

Aarschot-Betekom-Houwaart.  

Beter gekend onder de naam:  

“De Parel (van het Hageland)”  

 

Samenstelling:  

Vrije gemengde basisschool Bekaf, Aarschot 

Vrije gemengde basisschool Sancta Maria,Aarschot  

Vrije gemengde basisschool Ourodenberg, Aarschot 

Vrije gemengde basisschool Pastoor Dergent, Gelrode 

vrije gemengde basisschool Sint-Denijs, Houwaart 

vrije gemengde basisschool ’t Sjibke, Betekom 

 

E-mail: deparel@scarlet.be 

Coördinerend directeur: Julien Van de Auwera 

telefoon: 016/56 25 72 

Zorgcoördinator scholengemeenschap : Ingrid Rosseels 

 

2. Organisatie van de school 
 

 

Schooluren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uren: van 9.00 u tot 12.10 u 

         van 13.10 tot 15.25 u 

         op dinsdag tot 15.50 u 

De kleuters proberen zich hieraan ook zoveel mogelijk te 

houden. Het is aangenaam om met heel de klasgroep 

samen een nieuwe dag te beginnen. Kleuters die te laat 

komen missen het onthaalmoment en storen bovendien 

de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van 

goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de 

anderen. Daarom: zorg ervoor dat uw kind tijdig op 

school aankomt. 

De kinderen van de lagere school komen steeds tijdig 

naar school! 

In de school is er opvang voorzien ’s morgens vanaf 8.00 

u en een kwartier na schooltijd. 

 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde 

afwezigheid. 

 

 

Voor- en naschoolse 

opvang 

 

Indien u ’s morgens of ’s avonds meer opvang nodig 

hebt, kan u beroep doen op: 

SJOKOTOF  tel: 016/634174 

Voorschools: van 7.00 u tot 8.30 u 

Naschools: van 15.40 u tot 19.00 u 

Woensdag: van 12.15 u tot 19.00 u 

De kinderen worden ’s morgens om 8.30 u door onze 

mailto:deparel@scarlet.be
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leerkrachten opgehaald. Een kwartier na schooltijd 

brengen de leerkrachten de kinderen die niet afgehaald 

werden naar de sjokotof. In de sjokotof kunnen er maar 

maximaal 42 kinderen terecht voor opvang. Bij 

overbevolking (maandag/dinsdag en donderdag) zullen 

we willekeurig het teveel aan kinderen op school 

opvangen. De ouders van deze kinderen worden steeds 

per sms op de hoogte gebracht. Wanneer de kinderen om 

17.00 nog op school zijn worden deze onder leiding van 

een volwassen begeleider naar de sjokotof gebracht. 

 

Middagpauze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeltijd 

Tijdens de middagpauze verblijven de kleuters en de 

kinderen van het 1ste leerjaar in de eetzaal tot 12.35 u. 

De kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar eten 

van 12.35 u tot 13.00 u. Het eten dient in een rustige 

sfeer te verlopen.  

Breng de inhoud van blikjes (worstjes, fruit, …) mee in 

een plastieken doosje.  

Er kan gekozen worden voor warme maaltijden of soep 

tegen betaling ofwel worden de boterhammen in een 

boterhammendoos (! geen zilverpapier) meegegeven. 

Als drank in de eetzaal is er chocomelk, melk, 

yoghurtdrank, water, spa, verschillende fruitsappen te 

verkrijgen. (verrekend via de schoolrekening). Drank in 

wegwerpverpakking kunnen we niet toelaten. (milieu) 

Wenst u uw kind toch drank van thuis mee te geven, dan 

staan we erop dat dit uitsluitend gebeurt in NIET-

wegwerpmateriaal van goede kwaliteit. (vb. drinkbus, 

schroefbeker, ijzeren of plastieken drinkbus,…) 

Vergoeding eetzaal: € 0 

Net voor of na de speeltijd kunnen de kinderen drinken. 

Drank in de school waaruit kan gekozen worden: melk, 

chocomelk, yoghurtdrank, water, spa. Er kan ook 

gedronken worden uit eigen drinkbus/drinkbeker 

(gezonde drankjes). 

Tijdens de namiddagspeeltijd krijgen de kinderen ook de 

gelegenheid om water te drinken.(of eigen drinkbus) 

 

 

Vakanties 

 

 

Vrije dagen 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie:    02-11-2015 t/m 06-11-2015 

Kerstvakantie:     21-12-2015 t/m 01-01-2016 

Krokusvakantie:  08-02-2016 t/m 12-02-2016 

Paasvakantie:      28-03-2016 t/m 08-04-2016 

Lokale vrije dag:  Maandag 19-10-2015 

Lokale vrije dag:  Woensdag 02-12-2015 

Lokale vrije dag:  woensdag 01-06-2016 

 

Wapenstilstand :      Dinsdag 11-11-2015 

Hemelvaartdag:   donderdag 05-05-2016 

Brugdag:           vrijdag      06-05-2016 

Pinkstermaandag:  maandag 16-05-2016 
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Studiedagen 

 

Woensdag   30-09-2015 

Woensdag   22-01-2016 

Woensdag   16-03-2016 

De zomervakantie vangt aan op donderdag: 30-06-2016 

om 12.10u 

 

Huiswerk Doel: Zelfstandig de aangebrachte leerstof 

verwerken. 

 

De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de 

lessen in te studeren. De leerkracht heeft het recht dit te 

controleren en eventueel te sanctioneren. Het 

teruggeven van lesondervragingen of huiswerk met 

eventuele op- en aanmerkingen van de leerkracht, geven 

tussentijdse informatie. Teken deze papieren voor 

nazicht als dit gevraagd wordt. 

Laat uw kind ook zoveel mogelijk zelfstandig zijn/haar 

huiswerk maken. Dit begint reeds met het zelf 

leegmaken van de boekentas en het zelf nemen van de 

schoolagenda. In de klas wordt hieraan ook heel wat 

aandacht besteed. Laat uw kind ook zoveel mogelijk deze 

afspraken opvolgen. (zie ook afspraken agenda) 

                                    

            

 

Agenda Doel: Communicatiemiddel tussen de school en de 

ouders en planningsdocument voor de leerlingen. 

 

Belangrijk voor de kinderen is te weten welke lessen 

thuis moeten geleerd worden en welke thuisopdracht 

moet uitgevoerd worden. Dit wordt vanaf het 1ste leerjaar 

in een agenda genoteerd. Het is bemoedigend voor uw 

kind als u aan deze agenda de nodige aandacht besteedt. 

Het is ook een uitstekend middeltje om een berichtje van 

school naar huis, of omgekeerd over te brengen. 

Minstens één maal per week wordt dit agenda door de 

ouders ondertekend. Dagelijks wordt er ook een controle 

van de ouders gevraagd. 

De daarin vermelde opdrachten, zoals werken en lessen, 

worden door de leerlingen elke avond in orde gebracht. 

Ook het afgeven van brieven wordt via de schoolagenda 

meegedeeld. 

De kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas 

hebben een heen- en weerschriftje waarin de opdrachten 

en mededelingen mee naar huis gegeven worden. 
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Rapport Doel: Communicatiemiddel tussen de school en de 

ouders over de evaluatie van de leerlingen. 

In de lagere school wordt op vooraf meegedeelde data 

een rapport meegegeven, dat een weerslag is van de 

toetsen en overhoringen van een bepaalde periode. Ook 

de attitudes zullen geëvalueerd worden. Het rapport kan 

dus noch als beloning, noch als straf gezien worden, 

maar als een objectieve maatstaf van het “kennen”, 

“kunnen” en “zijn” van het kind. 

 

De leerlingen krijgen op volgende data een rapport mee 

naar huis: 24 oktober 2014, 19 december 2014, 3 april 

2015 en 30 juni 2015. 

Het rapport dient door de ouders ondertekend te worden. 

 

 

            

       

Sport op school De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken 

integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten 

eraan deelnemen. 

KLEUTERS moeten voor de gymles geen gympjes of 

gymzak voorzien. 

Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel zijn wel aan te 

raden. 

Alle kleuters gaan ook maandelijks mee zwemmen. 

Het dragen van badpak en badmuts is verplicht. 

(eventueel zwemband of bandjes) 

De LEERLINGEN van het lager onderwijs zijn steeds in 

orde voor de gym- en zwemles. 

- voor de gymles: gympjes of sportschoenen, donkere 

short of legging en T-shirt  school. 

- voor de zwemles: badpak en badmuts. 

- wie niet mee gaat zwemmen bevestigt dit met een 

briefje van de ouders of met een doktersbriefje. Bij de 

derde afwezigheid is een doktersbriefje verplicht! Een 

niet-zwemmer gaat mee en voert daar een opgelegde 

taak uit of voert in de school een taak uit. 

- zowel gym- als zwemgerief in een degelijke sportzak 

steken. 

- het zwemonderricht is gratis voor de kinderen van het 

eerste leerjaar van de lagere school. 

- de lln van de derde graad gaan maandelijks zwemmen, 

de lln van de eerste en tweede graad gaan om de 14 

dagen zwemmen. 
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3. Samenwerking 

 

 

 

Schoolraad De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het 

schoolbestuur, de leerkrachten, de ouderraad en de 

lokale gemeenschap. 

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. 

 

Samenstelling: 

Pedagogische raad: Cindy Van Calster   

                              (voorzitter) 

                              Els Van den Bosch 

                              (secretaris)   

                              Petra Van Dessel 

                              (plaatsvervanger) 
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Ouderraad: Katelijne De Rous, Nele Cleuren                                                                          

Sofie  Burgelman (plaatsvervanger) 

Lokale gemeenschap: Luc Verhoeven 

                                Nicole Van den Bosch                    

Schoolbestuur: Koen Wellemans 

                       Rita Duerinckx 

Bevoegdheden: 

 

-de schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen 

beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle 

aangelegenheden die het personeel of de ouders 

aanbelangen. 

-de schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging 

een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene 

organisatie en werking van de school. 

-de schoolraad overlegt met het schoolbestuur over: 

 Aangelegenheden die het personeel en de 

ouders aanbelangen 

 Algemene organisatie en werking van de 

school 

 Aangaan samenwerkingsverbanden met 

andere inrichtende machten en met externe 

instanties   

 Opstellen of wijzigen schoolreglement 

 Opstellen  of wijzigen van de bijdragelijst 

 Schoolwerkplan 

 Beleidscontract tussen school en CLB 

 Vaststelling van de criteria voor de 

aanwending van lestijden, uren en punten 

 Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- 

en veiligheidsbeleid op school 

 De bepaling van het profiel van de directeur 

 Het studieaanbod 

 Vaststelling van het nascholingsbeleid 

 Beleid inzake experimenten en projecten 

 

 Elk ontwerp van beslissing inzake de 

jaarplanning van extra muros-activiteiten en 

parascolaire activiteiten 

 Elk ontwerp van beslissing inzake de 

infrastructuurwerken die niet onder het 

toepassingsgebied vallen van artikel 17 van de 

wet van 24 december 1993 betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten 
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Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercontacten 

 

 

 

 

 

 

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.  

De ouderraad bestaat uit een aantal mensen die zich 

inzetten in het belang van de kinderen en in het belang 

van de school. Iedere ouder kan lid worden van de 

ouderraad. 

De ouderraad is gericht op een samenwerking tussen 

ouders en school. Deze vertegenwoordigt de ouders als 

groep bij de leerkrachten, de directie en het 

schoolbestuur. 

Voorzitter ouderraad: Inge Deckx 

Het is in het belang van uw kind dat wij als leerkrachten 

regelmatig met u overleggen. 

Voor alle kleuters en alle kinderen van de lagere school 

voorzien wij in het begin van september een klassikaal 

oudercontact. Voor de kerstvakantie, voor de 

paasvakantie en op het einde van het schooljaar is er 

een individueel oudercontact. (de juiste data worden 

meegedeeld via het agenda van uw kind). De leerkracht 

bespreekt dan samen met u de vorderingen van uw kind. 

Geregeld wordt met ouders, indien nodig, individueel een 

afspraak gemaakt om vorderingen of problemen van hun 

kinderen te bespreken. 

Indien er zich problemen voordoen, kan u ook steeds 

terecht bij de leerkracht van uw kind voor of na 

schooltijd of telefonisch vóór 20 uur. Gelieve de 

leerkracht voor deze besprekingen niet te storen tijdens 

de schooluren. 

Ook bij de directie=zorgleerkracht kan u steeds terecht 

met uw vragen of problemen. 

 

 

 

Centrum 

Leerlingbegeleiding 

Zie infobrochure 
onderwijsregelgeving 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 CLB AARSCHOT 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 
Bekaflaan 63, 3200 Aarschot 

Openingsuren:  
MA. tot VRIJ.   8.30 uur tot 12 uur,   
                        13.00  uur tot 16 uur 
DI.  ook van   16.00  uur tot 19 uur  
Open:  
Herfstvakantie – Krokusvakantie –  
2 dagen in de kerstvakantie  - 
1 juli   t.e.m.  14 juli  -  
16 augustus   t.e.m.  31 augustus  

Tel. 016/ 56 72 39 
 
info@clb-aarschot.be     www.clbaarschot.be 

 
Het CLB-team dat de school begeleidt: 

 , psycholoog, pedagoog, psychologisch    assistent 
 , maatschappelijk werker 
 , paramedisch werker 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
mailto:info@clb-aarschot.be
http://www.clbaarschot.be/
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  , arts 
 , administratief medewerker 

Samen vormen zij een multidisciplinair team. 
 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 
Je kan er terecht voor informatie, hulp en begeleiding op de volgende 
vier domeinen:    

- leren en studeren,   

- hulp bij studiekeuze,  

- gedrag en opvoeding, emotionele problemen, 

- preventieve  gezondheidszorg. 

 
Wie kan er terecht? 
Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
leerlingbegeleiders en directies. 
 
Hoe werkt het CLB? 
De meeste activiteiten vinden plaats op vraag van leerlingen, ouders, 
leerkrachten of scholen. Indien het CLB een begeleiding opstart is dit 
steeds met toestemming van de leerling (+12 jaar) of de ouders 
(leerling – 12 jaar). Het betreft vrijwillige hulpverlening.  
Ouders en leerlingen zijn echter wel verplicht hun medewerking te 
verlenen bij: 

-  de begeleiding van problematische afwezigheden, 
-  het medisch onderzoek,  
-  de opvolging van besmettelijke ziekten, 
-  de overgang naar het bijzonder onderwijs,  
-  de vervroegde of verlate overstap naar de lagere school.  
 

De CLB- medewerkers zijn gebonden aan verschillende wettelijke 
kaders (beroepsgeheim, privacywetgeving, sectorale regelgeving, 
decreet rechtspositie van de minderjarige).   
Tijdens de begeleiding worden de CLB- werking en de rechten van de 
leerling in de CLB- hulpverlening toegelicht en ondersteund met een 
folder. 
Doorheen de begeleiding wordt steeds het belang van de leerling 
centraal gesteld.    
 
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante 
gegevens over leerlingen uit. Het CLB noteert deze gegevens –conform 
de regelgeving- in het multidisciplinair CLB- dossier. 
Leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen 
van de begeleiding.  
 
Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke 
instantie. 
De dienstverlening van het CLB is volledig gratis. 
 
 
Opvolging leerplicht: 
Het CLB ondersteunt de school bij het uitbouwen van een preventief 
spijbelbeleid.  Wanneer een leerling 10 halve dagen afwezig is, 
contacteert de school het CLB.  Beiden bespreken samen welke 
stappen zullen ondernomen worden.   
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Het medisch onderzoek: 
Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle 
leerlingen die het begeleidt.  Het doel van het medisch onderzoek is de 
groei en ontwikkeling van het kind te volgen en beginnende afwijkingen 
op te sporen. Zo wil men een gerichte doorverwijzing doen en/of de 
evolutie ervan opvolgen. Na het medisch onderzoek brengen de arts en 
verpleegkundige de ouders en leerling op de hoogte van de resultaten. 

Tijdens het algemene consult  wordt aandacht geschonken aan de 
algemene gezondheidstoestand.  Dit onderzoek gebeurt op het CLB:  
2de kleuterklas (de leerling wordt 5 jaar), 5de leerjaar (de leerling  wordt 
11 jaar), 1ste middelbaar (de leerling wordt 13 jaar), 3de middelbaar (de 
leerling  wordt 15  jaar). 
Het gerichte consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de 
leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, 
visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …). Gerichte consulten 
gebeuren zo veel mogelijk op school:  1ste kleuterjaar( de leerling wordt 
4 jaar) , 1ste leerjaar( de leerling wordt7 jaar) , 3de leerjaar( de leerling 
wordt 9 jaar). 

Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het 
uitvoeren van deze medische onderzoeken (algemene en gerichte 
consulten). Je moet daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij de 
directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een 
aangetekende brief. 

Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een 
besmettelijke ziekte wordt vastgesteld wordt het CLB ingeschakeld. 

Het CLB biedt gratis vaccinaties aan.  De ouders kunnen kiezen of ze 
hun zoon of dochter laten inenten bij de CLB- arts of de huisarts.  Het 
CLB houdt gedurende de hele schoolloopbaan toezicht op de 
vaccinatiestatus en registreert de vaccinatiedata. 

Het dossier: 
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt 
opgestart één multidisciplinair dossier aan. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de 
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het 
dossier komen enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de 
begeleiding. 
De regels voor de samenstelling, het behouden en de vernietiging van 
het CLB- dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en 
het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde 
informatie hierover kan je op het CLB bekomen. 
 
Overdracht van het dossier. Indien een leerling van een school komt 
die begeleid wordt door een ander CLB zal het multidisciplinair 
leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd 
worden aan het  vrije CLB van Aarschot. De leerling of ouders hoeven 
daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend 
schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. 
Als je dit niet wenst moeten de leerling of de ouders binnen een 
termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen 
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bij het CLB dat de vorige school begeleidt. 
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het 
kader van de verplichte CLB- opdrachten (medische onderzoeken- 
leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. 
Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
 
Bewaring van het dossier. De multidisciplinaire dossiers worden door 
het centrum bewaard tot tenminste tien jaar na de datum van het 
laatst uitgevoerde consult of vaccinatie en tot de betrokkene minimum 
de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.  De gegevens van leerlingen die 
hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs 
worden bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 
30 jaar heeft bereikt. 

Het dossier inkijken. De CLB- medewerker  informeert  de leerling 
en/of de ouders over de mogelijkheden tot inzage in het dossier.  De 
leerling en/of de ouders krijgen het dossier niet in handen en kunnen 
het ook niet meenemen. De leerling (+12 jaar) en de ouders (leerling -
12 jaar) hebben wel het recht de inhoud van het dossier te kennen. 
Kennisname van het CLB- dossier gebeurt steeds via een gesprek met 
de betrokken CLB- medewerkers die de informatie in het dossier 
kunnen duiden.   
 
Het CLB als informatiecentrum: 
Je kan er informatie bekomen over : 
Het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen  van instanties 
zoals revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding, … . Kortom, je 
kan er terecht voor alle informatie die te maken heeft met zowel de 
medische, sociale als psychologische ontwikkeling van je kind.  

 

 

Nuttige 

adressen 

Beroepscommissie 

(m.b.t. tucht-

maatregelen) 

 

-Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

 

 

 

-Commissie 

Zorgvuldig Bestuur 

Adres: Vicariaat voor onderwijs  

            Beroepscommissie basisonderwijs  

            F. de Merodestraat 18  

           2800 Mechelen 

 

 

Adres: Commissie in zake leerlingenrechten :  
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw 4A10 
Koning Albert-II laan 15, 
1210 Brussel 
02/553 92 12 

 

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs  en Vorming 

 AGODI 

 t.a.v Marleen Broucke 

 Adviseur 

 Kamer 1C 24 

 Koning Albert II-laan 15 

 1210 Brussel 
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  4. Inschrijven van leerlingen zie infobrochure onderwijsregelgeving  

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het 

schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders 

hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het 

gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord 

verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus 

van het lopende schooljaar. 

Bij de inschrijving van een leerling, zal de school informeren naar de organisatie van 

het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat 

echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op 

de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de 

hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van 

beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school. 

De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug op de website van 

de school en in de schoolbrochure 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet.  

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.  

 

Inschrijvingsperioden: 

 Voorrang broer en zus en kinderen van het personeel 22 februari 2016 tot en 

met 11 maart 2016 van het vorige schooljaar 

 Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 14 maart 2016 van het vorige schooljaar 

 

 

Weigeren 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal 

beschikbare zitjes vind je terug in op de website. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs, schrijft de school in 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 basis van een individueel aangepast 

curriculum.  

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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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 je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar 

wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag 

nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  

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

leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 

individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 

daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

 

Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk  bij de Commissie inzake 

Leerlingenrechten. 

 

       5. Organisatie van de leerlingengroepen 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school 

begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de 

school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit 

voor uw 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 uw kind.  

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, 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). 

 

       6. Afwezigheden zie infobrochure onderwijsregelgeving        

 

 

 

 

 

Wegens ziekte 

 Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

medisch attest verplicht.  

 Is het 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 afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de 

herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds 

een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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niet mogelijk. 

 Is het 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; 

- echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen 

voor maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar. 

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. Na meer dan 

10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB 

een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 

30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap 

voor Onderwijsdiensten.  

 

7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros 
activiteiten) 
Eéndaagse uitstappen 
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We proberen zowel sportieve, culturele als sociale uitstappen te plannen in het 

kader van onze thema’s en projecten. Deze uitstappen hebben als doel de 

leeromgeving uit te breiden, kennis te maken met niet-schoolse activiteiten in 

het kader van de leerplannen. Door deze uitstappen wordt het onderwijsaanbod 

verlevendigd en verrijkt. 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname 

aan de ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een 

ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school 

te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op 

de school aanwezig te zijn.  
Meerdaagse uitstappen 
Om de 3 jaar gaan we met alle leerlingen van de lagere school op zeeklassen of 

natuurklassen of muzische klassen of …. 

We beogen dat kinderen via deze weg hun sociale vaardigheden leren 

ontwikkelen, hun zelfstandigheid kunnen bevorderen, intens kunnen genieten 

van de natuur, de zee, het muzische,…  Ook met deze uitstappen kunnen we het 

onderwijsaanbod ten volle verlevendigen en verrijken. 

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming 

van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-

muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen 

op de school aanwezig te zijn. 

8. Getuigschrift basisonderwijs zie infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager 

onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift 

behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de 

regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het 

bereiken van de eindtermen beogen. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, 

krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig 

hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen 

getuigschrift wordt toegekend.  

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens 

krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De 

kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Of 

een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 

klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair 

onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 

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

Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan 

niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni 

aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het 

getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet 

ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 

 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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De klassenraad houdt onder ander rekening met onderstaande criteria: 

-De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

-De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

-De gegevens uit het LVS; 

-Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; 

-Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal    

lestijden heeft gegeven aan de leerling. (baso-fiche) 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

Beroepsprocedure: 

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. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 

samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te 

bevestigen of te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekend schrijven 

op de hoogte van de beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 

klassenraad kunnen ouders via een aangetekend brief beroep indienen bij de 

voorzitter van het schoolbestuur. 

VZW Schoolbestuur “Sint-Denijs” 

Tav Koen Wellemans 

Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

  

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
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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.  

De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een 

gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de 

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

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 

getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen 

wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

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

aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter 

kennis gebracht. 

 

9.  Onderwijs aan huis zie infobrochure onderwijsregelgeving 

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.  

De ouders moeten hiertoe 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 

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.  

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. 

 

10. Orde- en tuchtmaatregelen zie infobrochure onderwijsregelgeving  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op.  

Ordemaatregelen 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 

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

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

-een verwittiging in de agenda; 

-een strafwerk; 

-een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders 

en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met 

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

het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 

Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid 

en integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur 

een tuchtmaatregel nemen. 

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

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 of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

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

te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 

ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe 

niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 

opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek 

niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 
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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 jou en je ouders. Het gesprek 

zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de 

brief. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, 

met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 

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

de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

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 het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

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 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 heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in 

een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 
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aanwezig, maar neemt die 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 tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

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

procedure gaat als volgt: 

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 
beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).  
De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De 
leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.  
Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  
De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de 
hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

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 schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

VZW Schoolbestuur Sint-Denijs 

Tav Koen Wellemans  

 Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

  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. 
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De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. 

Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief 

met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het 

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

ontvangen. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 

ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 

vormvereisten. 

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen 

een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

 

11.  Bijdrageregeling zie infobrochure onderwijsregelgeving  

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zwemmen, sportdag, sporthal, schaatsen, cultureel 

centrum, schoolreis, schooluitstappen i.f.v. W.O., …. 

 

Lagere school: max. 

€ 85 

Kleuterschool: 

€ 45 

 

Maandelijks betalen de kleuters hiervoor 4,5 euro per 

maand, de leerlingen van de lagere school 8.5 euro.  

 

Diensten die buiten de kosteloosheid en de 

maximumfactuur vallen: 

-T-shirt van de school: 5 euro 

-Badmuts: 1 euro (via zwembad of zelf de juiste kleur 

aankopen)   

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Drank:  

appelsap, appelsiensap, multi-drink 

yoghurtdrank 

melk 

chocomelk 

spa/water 

 

 

0,60 euro 

0,45 euro 

0,35 euro 

0,40 euro 

0,35 euro 

 

 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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Maaltijden: 

soep 

soep + hoofdgerecht kleuters 

soep + hoofdgerecht lagere school 

 

Tijdschriften  

 

Prijs per kopie (enkel bij opvraging door ouders van 

leerlingengegevens)  

 

0,50 euro 

3,00 euro 

3,50 euro 

zie kostprijs op 

aangeboden folders 

1 euro 

 

 

Meerdaagse uitstappen 

Max. € 410 per kind voor volledige duur lager onderwijs (te 

rekenen vanaf 01/09/2008) 

Prijs 

 

 

 Wijze van betaling:  

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

rekening op tijd en volledig wordt betaald. 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. 

 Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u 

contact opnemen met de directie van de school. Het is de bedoeling dat er 

afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.  Wij verzekeren 

een discrete behandeling van uw vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald 

blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken 

niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan 

zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet 

mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke 

intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden 

aangerekend.  
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12.  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning                                 
zie infobrochure onderwijsregelgeving 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld  tijdens de jaarlijkse 

eetdagen en het jaarlijkse schoolfeest. 

13.  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 

VZW schoolcomité Sint-Denijs 

Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

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  

KBC verzekeringen ES/28.926.241.0202 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  

 

14.  Welzijnsbeleid 

1. Verkeersveiligheid  

 

De leerlingen verlaten de school uitsluitend onder begeleiding van een leerkracht . 

Fietsers komen met de fiets aan de hand de school binnen. 

Bij het verlaten van de school gaan de fietsers, met de fiets aan de hand en onder 

begeleiding, tot over het zebrapad. 

Fietsers dragen zoveel mogelijk een helm en een fluo-vestje. Tijdens een schooluitstap 

is een fluo-vestje verplicht. Tijdens een schooluitstap met de fiets is een helm en een 

fluo-vestje verplicht. 

Ouders die hun kinderen komen afhalen, parkeren NIET voor de schoolpoort of NIET 

op het zebrapad of NIET op de verhoogde berm aan het zebrapad. 

Indien uw kind op een gewijzigde manier de school verlaat (zie toelatingsformulier) 

wordt dit gemeld aan de leerkracht of de directie. Zo niet bent U als ouder(s) 

aansprakelijk voor de veilige terugkeer van uw kind. 

Ouders die hun kleuter(s) ‘s middags afhalen, komen hiervoor tot in de eetzaal. 

‘s Avonds en op woensdagmiddag brengen de kleuterleidsters de kleuters tot aan de 

schoolpoort bij hun ouders. 

2. Medicatie 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te 

dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest 

van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief 

medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon 

verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan 

een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een 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. De school kan 

hiervoor beroep doen op verpleegkundigen van diensten zoals het Wit-Gele Kruis. 

3. Stappenplan bij ongeval of ziekte  

In het belang van uw kind en van de medeleerlingen vragen wij uitdrukkelijk om zieke 

kinderen niet naar school te sturen. 

Indien uw kind ernstig ziek wordt op school dan proberen wij u te contacteren. 

Bij een ongeval trachten we steeds contact op te nemen met één van de ouders of 

opgegeven contactpersoon. Wij verzoeken om uw zoon of dochter zelf te begeleiden 

naar de dokter/ziekenhuis. Indien dit onmogelijk is, doen wij het nodige om uw kind te 

laten verzorgen bij de dichtst bijzijnde dokter of in het ziekenhuis. 

Bij ernstige ongevallen bellen wij uiteraard de ambulance. 

 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren: 

- tijdens de lessen 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband) 

- op weg naar en van de school (indien dit - binnen het normale tijdsbestek - de kortste 

en / of veiligste heen- en terugweg is) 

Zonder verwijl neemt één van de ouders, of de leerling contact op met het secretariaat 

van de school, waar men een aangifteformulier opstelt en de nodige formulieren voor 

verdere tussenkomst bezorgt. Dit aangifteformulier dient ingevuld te worden door een 

geneesheer. Het moet zo spoedig mogelijk terug binnengebracht worden op het 

secretariaat. Het secretariaat zorgt ervoor dat de aangifte doorgestuurd wordt naar de 

verzekeringsmaatschappij. 

Één van de ouders, betaalt alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen zelf 

en zorgt ervoor de nodige kwijtingen voor de betaalde bedragen te ontvangen. Uw 

onkosten moeten eerst gerecupereerd worden van de mutualiteiten. U vermeldt dat het 

om een schoolongeval gaat. U ontvangt dan een document waarop het remgeld 

vermeld staat. Na genezing moet dit documentje samen met de verklaring van 

genezing terug naar de verzekering gestuurd te worden (vergeet niet uw 

rekeningnummer te vermelden).  Na korte tijd zal het bedrag waarop u recht heeft op 

uw rekening gestort worden. 

Indien het ongeval op school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders.  

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële 

schade (bijvoorbeeld aan kledij, fietsen, ...) 

 

Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders zo vlug 

mogelijk de school. Op haar beurt neemt de school contact op met het CLB. 

 

Wanneer er in een klas luizen worden ontdekt, verwittigt de leerkracht de directie. Deze 

zorgt dat de ouders op de hoogte worden gebracht. Indien na controle door de ouders 

de plaag blijft aanhouden, wordt het CLB ingeschakeld. Er wordt een stappenplan 

opgesteld waarvan de ouders van de betreffende klas worden op de hoogte gebracht.  
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4. Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In 

open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s 

avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u 

’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- 

en tuchtmaatregelen getroffen worden.    

 

 

15. Leefregels 
In elke klas worden er bij het begin van het nieuwe schooljaar klas-en schoolafspraken 

gemaakt. We proberen dit met de leerlingen op een positieve manier te verwoorden 

vanuit drie verantwoordelijkheden: 

- ik doe mijn werk zo goed ik kan 

- wat ik doe, is goed voor mezelf en voor de groep 

- ik zorg voor de school, het lokaal en onze spullen 

Onderstaande gedragsregels worden besproken met behulp van de drie 

verantwoordelijkheden om de zin ervan duidelijk te maken bij de leerlingen. 

1. Gedragsregels 

Algemeen: 

-ik houd rekening met de gemaakte klas- en schoolafspraken 

-ik verzorg mijn houding, in taal en gebaren, tegenover elkaar, de leerkrachten en de 

directie 

-ik heb respect voor de anderen 

-vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet 

-als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan 

-op school spreek ik Algemeen Nederlands 

-eerlijk en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school 

 

Tijdens de speeltijden:        
 -ik houd me aan de gemaakte speelplaats-afspraken 

-ik speel sportief zonder ruw te zijn 

-ik speel goed samen met de anderen 

-ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen 

-ik speel niet in de fietsenstalling 

-ik vraag toestemming om naar het toilet te gaan 

-ik speel in de tuin wanneer het mag van de leerkracht 

-problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht 

-bij het belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij 

-afval sorteer ik in de geschikte vuilnisbak 

-kauwgom is niet toegelaten   

-ik breng zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee 

-ik heb aandacht voor de netheid van de gang en de speelplaats 

-ik breng geen bal van thuis mee (er zijn er genoeg in de school voorzien) 

 

In de eetzaal 

-mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam op (geen zilverpapier), deze 

leg ik in de broodbak van de klas 

-ik breng gezonde versnaperingen mee 

-ik eet op een beleefde manier 

-aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding 
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Op school volg ik ook de leerregels 

 

-in de klas doe ik mijn best om goed mee te werken 

-als ik iets niet versta vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les 

-ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk 

-ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en 

de turnles 

2. Kleding 

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door 

de directie en leerkrachten verboden worden. 

We verzorgen onze kledij en respecteren de kleding van de anderen. 

3. Persoonlijke bezittingen 

 

De school is niet aansprakelijk voor het beschadigen of het verdwijnen van de 

bezittingen van de leerlingen. Alle persoonlijke bezittingen moeten duidelijk de naam 

dragen aan wie ze toebehoren. Dus best overbodige, dure spullen thuis laten. 

Ruilkaarten of andere ruilgadgets zijn niet toegelaten. Dit voorkomt heel wat ruzies. 

Het gebruik van GSM is verboden tijdens de lesuren. Overtredingen kunnen worden 

gesanctioneerd. Op de speelplaats en in het gebouw zijn verboden: multimedia-

apparatuur, wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, juwelen 

(niet verzekerd). 

 

4. Milieu- en gezondheidsbeleid 

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in scholen! MOS staat voor 

“milieuzorg op school”. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch 

verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Een 

milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen 

meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. MOS integreert de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen in alle themabundels.  

Het MOS-stappenplan: dit plan zorgt ervoor dat er planmatig en stapsgewijs aan MOS 

doen. MOS gaat niet om zo maar wat lukrake acties. Het stappenplan helpt om het 

project planmatig vorm te geven en te laten groeien. 

Door de volgende afspraken willen we samen meewerken aan een milieuvriendelijke 

school: 

-op school sorteren we alle afval in de daartoe voorziene vuilbakken/papierdozen/… 

-geef je kinderen zo weinig mogelijk milieubelastende verpakkingen mee, we gebruiken 

liever koekjesdozen 

-glas, brik (kartonnen doosjes), wegwerpplastiek is niet toegelaten (wens je drank van 

thuis mee te geven kan dit in een goed afsluitbare drinkbus/drinkbeker/plastieken 

flesjes die opnieuw gevuld worden) 

-als je kind drank van thuis meebrengt, geef dan ook gezonde drankjes mee 

-geef je kind zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee. (fruit/groente) Kauwgom is 

niet toegelaten 

-woensdag en maandag zijn fruitdagen: op woensdag krijgen de kinderen vanaf 14 

september 2011 een stuk fruit van de juf. Op maandag geef je je kind minstens één 
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stuk fruit of groente mee. (kleuters: indien mogelijk, fruit van thuis uit schillen en 

meegeven in een goed afsluitend doosje a.u.b.) 

5.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. 

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden 
gesteld 

 

Volgende materialen worden vermeld in ODET voor het gewoon 
onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. 

De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. 

Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling 
aanwezig moet zijn. 

Spelmateriaal (OD LO 2.6) 
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) 
Toestellen (ET LO 1.9) 
Klimtoestellen (ET LO 1.14) 
Rollen en/of glijdend materiaal (ET LO 
2.5) 
Boeken (OD NL 3.4) 
Kinderliteratuur (OD MV 3.5) 
Kinderromans (ET NL 3.5) 
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 
1.27) 
Passer (ET WIS 3.5) 
Globe (ET WO 6.2) 
Atlas (ET WO 6.11) 
Kompas (ET WO 6.3) 
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 
6.4;6.7;6.8) 
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; 
ET NL 3.5) 
Infobronnen (OD NL 3.4) 
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET 
FR 2.3) 
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) 

Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in 
voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het 
nastreven en/of bereiken van ODET voor gewoon en buitengewoon 
onderwijs.  

Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke 
materialen zij wenst te gebruiken. 

 

 

Schrijfgerief 
Tekengerief 
Knutselmateriaal 
Constructiemateriaal 
Planningsmateriaal 
Leer– en ontwikkelingsmaterialen 
Handboeken, schriften, werkboeken en 
–blaadjes, fotokopieën, software, 
Informatie– en 
communicatietechnologische (ICT) 
materiaal 
Multimediamateriaal 
Meetmateriaal 
Andere  

 

6.Verjaardagen: 

Er worden geen traktaties voor verjaardagen toegelaten. 

Briefjes voor eventuele verjaardagsfeestjes worden niet via de school aan andere 

kinderen meegegeven.  
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7.Onregelmatigheden: 

Voorziene onregelmatigheden worden schriftelijk en ondertekend door de ouders 

gemeld:  

v.b. tandartsbezoek, ... 

Dit geldt ook voor: 

- tijdens de speeltijd binnenblijven tengevolge van ziekte. 

- opgelegde taken, werken of lessen niet tijdig klaar hebben. 

- de zwem- of gymles niet volgen. (+ doktersattest bij de derde afwezigheid) 

16.  Ouderlijk gezag 

Zorg en aandacht voor het kind 

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten 

verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat 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, binnen de grenzen die 

gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.  

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.  

Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk 

van bij welke ouder het kind verblijft. Om de verbondheid met de klasgroep en de 

continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-

schoolschap 

 

17. Revalidatie / Logopedie  

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een 

gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 

 

 

18.Privacy 

 

Verwerken van persoonsgevens 

 

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 
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en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten 

verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.   

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. 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. 

Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… 

Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar 

een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. 

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de 

ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben 

tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. We zullen het bezwaar 

respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren. 

Recht op inzage en toelichting 

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 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. 

 

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 dit schoolreglement. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de 

scholengemeenschap: Infobundel onderwijsregelgeving. De inhoud van de infobundel 

kan te 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 de website. 

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

 

http://www.sgdeparel.be/Files/INFOBNDELONDERWIJSREGELGEVING.pdf
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20.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 de ouders. Daarom maken we in 

onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk 

wat we van elkaar mogen verwachten.  

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect 

ervan  evalueren. 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u 

zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 

schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de 

leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 

schriftelijk via rapporten, toetsen.  

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 

schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact 

kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke 

moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.  

Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te 

werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 

oudercontact.  

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  

niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de 

evolutie van uw kind.  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 

behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer 

hierover kan u lezen in de infobundel onderwijsregelgeving. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 

onderwijs en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons 

voor 10.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.  
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U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken.  

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie 

van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. 

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 

begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw 

kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan 

verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.    

Wij verwachten dat u 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 er alles aan doen om hun kind, ook in de 

vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.  
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 ‘Goedkeuring 

opvoedingsproject en schoolreglement’ 

schooljaar 2015 - 2016 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren dat zij  

instemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement van 

 

Gesubsidieerde vrije basisschool 

Haldertstraat 13 

3390 Houwaart 

 

 

Datum: 

 

Naam en handtekening    Naam en handtekening 

moeder      vader 

 

 

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in 
toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming 
van de andere ouder. 

 

Het integrale schoolreglement kan je vinden op de website van de school  

www.vbshouwaart.be , waar ook de vernieuwingen steeds aangepast worden. 

 

http://www.vbshouwaart.be/

