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Het schoolreglement. 
 

Onderstaande informatie is reeds verwerkt in het schoolreglement. Maar de belangrijkste en tevens verplichte 

items worden hier heel beknopt weergegeven. De gedetailleerde versie vindt u vanaf pagina 5. 

 

 

Schoolbestuur 

 

 

VZW Katholieke Scholen regio Kruishoutem 

Brugstraat 29 

9770 Kruishoutem 
 

Voorzitter: 

Caroline Santens, Baillistraat 12, 9771 Nokere, 0475/818824 

caroline.santens@sgkruizinga.be 
 

Secretaris: 

Lootens Marcel, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede,  

tel. 09/ 383 55 63 
 

Penningmeester:  
 

Dhuyvetter Erik, Hedekensdriesstraat 41, 9770 Kruishoutem,  

tel. 09/ 383 61 29 
 

Leden van de beheerraad 

Viviane De Clercq, Nokerepontweg, 9, 9772 Wannegem-Lede,  

tel. 09/383 74 83 

Veerle Snoeck, Karreweg 69, 9770 Kruishoutem, tel. 09/380 88 93 

Martine De Vreese, Brugstraat 30, 9770 Kruishoutem, 

tel.: 09/383 78 73 
 

Leden: 

- Daniel Stichelbaut, Wannegemdorp 8 B1, 9772 Wannegem-Lede, 

tel. 0494/14 18 22 

- Carlos Weytens, Hoogstraat 11, 9770 Kruishoutem, tel. 09/383 57 97 

 

Directie 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat 

 
Zorgcoördinator 

Jo Baele (1/2-opdracht) 

Tel.: 0472/51 40 25 

E-mail: directie.vbkruishoutem@telenet.be 

Leen Van de Wege 

Tel.: 0474 78 88 27 

E-mail: leen.vandewege@sgkruizinga.be 

 

Dorine De Baere 

E-mail : secretariaat.vbkruishoutem@sgkruizinga.be 

Ann De Rouck 

E-mail : ann.derouck@sgkruizinga.be 

Zie ook onthaalbrochure ‘het schoolteam en het lestijdenpakket’ 

 

 

Pedagogisch 

Project 

 

Zie deel 1 van de onthaalbrochure 

 

 

 

 

  

mailto:caroline.santens@sgkruizinga.be
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Schooluren 

Te laat komen 

kan niet! 

 

Bij afwezigheid 

altijd de school 

verwittigen! 

Uren: 

• maandag, dinsdag en donderdag: 08.35 uur tot 11.45 uur en 

13.15 uur tot 16.00 uur 

• woensdag: 08.35 uur tot 11.20 uur 

• vrijdag: 08.35 uur tot 11.45 uur en 13.15 uur tot 15.00 uur. 

De lessen beginnen stipt! 

Aanmelden bij directie voor de Brugstraat en bij juf Mieke voor de 

school in Nokere, indien meer dan 10’ te laat 

Ouders worden gecontacteerd indien het kind steeds te laat komt. 

 

Voor- en 

naschoolse 

opvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagmaal 

Hoofdschool:  

- 's morgens vanaf 07.00 uur 

- 's avonds tot 18.00 uur 

- woensdagnamiddag vanaf 11.30 uur tot 18.00 uur 
 

Nokere: 

- 's morgens vanaf 07.30 uur 

- 's avonds tot 18 uur, op woensdag tot 12.30 uur 
 

Mogen wij vragen aan de ouders en kinderen van Nokere om gebruik 

te maken van het poortje in de Holstraat. De hoofdingang blijft steeds 

gesloten. 
 

Prijs: zie bijlage 1: bijdrageregeling. 

 

De kinderen kunnen hun lunchpakket of vieruurtje meebrengen. De 

drankjes (choco, melk, yoghurt of fruitsap) worden uitsluitend op 

school aangekocht ! De afrekening van de opvang en de verbruikte 

dranken gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. 
 

 

 

Kan alleen bijbesteld of geannuleerd worden, als dit gebeurt voor  

9 uur ’s morgens. 

 

Oudercontacten 

 

 

Contacten met de ouders of verantwoordelijken gebeuren in functie 

van de overgang naar het eerste leerjaar. Deze gaan door de eerste 

week na de krokusvakantie. 
 

Er zijn informatieavonden en openklasdagen in de loop van elk 

schooljaar, ook voor de kleuterklassen. (Een uitnodiging volgt!) 
 

In oktober en februari is er voor het 1ste tot en met het 6de leerjaar 

oudercontact. Indien echt nodig, kan dit ook nog in de maand juni. 
 

Voor alle kleuters is er ook oudercontact voorzien in de maand 

februari. 

Voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar is er een contact 

in samenwerking met het C.L.B. op het einde van het schooljaar. 
 

Ter voorbereiding van de openluchtklas voor het 5de en 6de leerjaar, 

wordt er elke keer een informatievergadering ingelast. 
 

Wanneer er conflicten of problemen zijn, allerhande, neemt u best 

eerst contact op met de betrokken leraar om samen te zoeken naar een 

oplossing. Er kan ook altijd beroep gedaan worden op de directie. 
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Centrum 

Leerling-

begeleiding 

 

 

 

 

 

 

- Verplichte 

medewerking 

van de ouders bij 

spijbelen en 

medische 

onderzoeken 
 

-Zorgprocedure 

(wijze waarop de 

school en het 

CLB de ouders 

en leerlingen 

betrekken in het 

zorgbeleid.) 

Vestiging Oudenaarde (Hoofdzetel)  

Burgschelde 7  

9700 Oudenaarde  

Tel: 055\31 38 62  

Fax: 055\31 84 10   
 

Contactgegevens begeleider CLB: Greet Cnockaert – psycho-

pedagogisch medewerkster Burgscheldestraat 7, 9700 Oudenaarde, 

tel. 055/31 38 62 

Contactgegevens arts CLB: Baele Kathleen, Burgscheldestraat 7, 9700 

Oudenaarde, tel. 055/397 988 

Contactgegevens verpleegster CLB: Ineke Lamiroy Burgscheldestraat 

7, 9700 Oudenaarde, tel.: 055/31 38 62  

ineke.lamiroy@vclbzov.be  

 

Zie hoofdstuk 14 van de onthaalbrochure. 

 

 

 

   

   

Scholengemeen-

schap 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap Kruizinga. 

Tussen de volgend 4 schoolbesturen werd een overeenkomst gesloten: 

1. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Berg en Dal 

2. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Kruishoutem 

3. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Land van Gavere 

4. VZW Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem 

 

De hierna vermelde scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 

Gesub. Vrije Basisschool, Opperweg 8, 9890 Gavere 

Gesub. Vrije Basisschool, Bossemstraat 2, 9898 Dikkelvenne 

Gesub. Vrije Basisschool, Steenweg 41, 9890 Asper 

Gesub. Vrije Basisschool, Kloosterstraat 18 A, 9750 Zingem 

Vrije Kleuterschool, Lozerstraat 26, 9770 Kruishoutem-Lozer 

Vrije Basisschool, Molendamstraat 8 A, 9750 Zingem-Ouwegem 

Gesub. Vrije Basisschool, Kwaadstraat 20, 9750 Zingem 

Vrije kleuterschool, Nokerepontweg 5, 9772 Wannegem-Lede 

Gesub. Vrije Basisschool, Brugstraat 29, 9770 Kruishoutem 

Coördinerend directeur: Danny Declercq 

Telefoon: 0479/ 55 03 83 

 

Schoolraad A. een afvaardiging van het schoolbestuur 

- Veerle Snoeck, Karreweg 69, 9770 Kruishoutem, tel. 0497/439901 

B. een afvaardiging van de ouders (spreekbuis voor alle ouders), 

- Leen Delbeke, Bellegemstraat 20,  9770 Kruishoutem, 0478/30 11 

30 

- Sylvie Lamont, Pastoor Senesalstraat 33, 9770 Kruishoutem,  

0478/66 53 51 sylvie.lamont@sgkruizinga.be 

C. een afvaardiging van het personeel, 
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- Isabelle De Clercq isabelle.declercq@sgkruizinga.be 

- Carine Van Hoecke carine.vanhoecke@sgkruizinga.be 

- Filip Vuye filip.vuye@sgkruizinga.be 
 

D. een afvaardiging van de lokale gemeenschap, 

- Erica Van Meirhaeghe, Akkerstraat 4, 9770 Kruishoutem,  

09/383 71 73 

- De Waele Godelieve, Spichtestraat 8, 9771 Nokere  

- 09/383 59 57 

- Stef Thienpont, Nokerepontweg 15, 9772 Wannegem-Lede, 

09/ 385 80 65 

 

E. Advies: 

- Bavo De Baere, Kloosterhoek,17 9790 Elsegem 056/32 44 95 

(directeur Vrije Kleuterschool Wannegem-Lede) 

- Jo Baele, Ten Bosse 154, 9620 Zottegem 0472/51 40 25 

(directeur Vrije Basisschool Kruishoutem-Nokere, halftijds) 

- Leen Van de Wege, Winkelkouter 33 bus a 0474 / 78 88 27 

(halftijds directeur Vrije Basisschool Kruishoutem – Nokere) 

 

Financies 1. Alle betalingen worden op het einde van de maand geregeld met 

domiciliëring of eventueel met overschrijving.  

 

2. Wij vragen u om de overschrijving uit te voeren vóór de 20ste van de 

daaropvolgende maand. Elke maand ontvangen alle kinderen een 

schoolfactuur die de ouders toelaat hun uitgaven te controleren. 

 

3. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de 

schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie op het nummer 

09/383 60 88.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 

een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete 

behandeling van uw vraag. Volgende stappen worden ondernomen bij 

wanbetalingen of laattijdige betalingen. 

 

1.Vermelding van wat open staat op de rekening, bij opmerkingen. 

2.Vermelding van wat open staat met een kopie van de niet 

betaalde facturen. 

3.Een persoonlijke verwittiging vanwege de directie. 

4. Indien dit alles niet helpt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 

aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 Engagements-

verklaring 

Verklaring rond intense samenwerking met ouders, aanwezig zijn en op tijd 

komen, individuele leerlingenbegeleiding, positief engagement ten aanzien 

van de onderwijstaal. 

 

Nuttige 

adressen 

Commissie inzake leerlingenrechten: 

AGODI, Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten t.a.v Ingrid 

Hugelier, H. Consciencegebouw – Koning Albert-II laan 15, 1210 

Brussel / 02/553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur:  

AGODI, Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel 

(AOP), Commissie zorgvuldig bestuur, Koning Albert II-laan 15, 

1210 Brussel, 02/553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

mailto:isabelle.declercq@sgkruizinga.be
mailto:carine.vanhoecke@sgkruizinga.b
mailto:filip.vuye@sgkruizinga.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 

1040 Brussel, 02/507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Capaciteit van 

de school 

Kruishoutem kleuterschool: 115 leerlingen 

Nokere kleuterschool: 50 leerlingen 

Kruishoutem lagere school: 244 

Nokere lagere school: 106 
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1. De wettelijke verplichtingen. 
 

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

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

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

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

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

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

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

dagen aanwezigheid. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd? 

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

gewettigde afwezigheden: 

1.1 Ziekte. 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan 

afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 

administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

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

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 

doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. 

Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening 

volstaat dan een attest van de ouders.  

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling  te maken heeft 

zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …  

 

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan 

slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest 

vereist.   

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.  

 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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Is je kind 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 niet mogelijk. 

1.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden. 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met 

officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand 

akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dat woont als het kind, of 

van een bloed- of aanverwant van het kind; 

2. het bijwonen van een familieraad; 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding 

moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een 

onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar 

vervoer, door overstroming,...) ; 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van 

een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse-evangelische godsdienst) 

Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag); 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het 

Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het 

Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet 

samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en 

de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.  

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school. 

 

7. Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als 

topsportbelofte (voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek) aan sportieve manifestaties. Deze 

afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het 

betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien 

of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie 

dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. 

Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden. 

Voor deze categorie afwezigheden is geen (voorafgaand) akkoord van de directeur nodig. 

1.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 

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

betreft hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden;  

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

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

recht hebben); 

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

week, verplaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 
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• school-externe interventies 

• de deelname aan time-out-projecten;  

• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

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. 

1.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.  

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -

artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende 

bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag 

op school aanwezig zijn.  

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als 

alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.  

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind 

tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. 

De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de 

school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over 

hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de 

ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind 

gewettigd afwezig.  

1.5 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.) 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden.  

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in 

gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet 

basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs 

kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de 

toelagen. 

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid 

melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan 

opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.  

Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB 

een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een 

gesprek. 

1.6 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

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

gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school 

wordt opgevangen.  

 

2. Inschrijvingen. 
 

De leerlingen worden ingeschreven voor de hele basisschool, zodat de formaliteiten, maar 1 keer moeten 

volbracht worden. 
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Bij het inschrijven van leerlingen of kleuters dient een officieel document te worden voorgelegd dat de 

identiteit van het kind bevestigt: trouwboekje, geboortebewijs of SIS-kaart. 

2.1 Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het 

inschrijvings-/aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een 

kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter 

voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister 

en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende 

instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het 

aanwezigheidsregister van de klas. 

Er zijn 7 instapmomenten mogelijk:  

• 1 september 

• De eerste schooldag na de herfstvakantie 

• De eerste schooldag na de kerstvakantie 

• 1 februari 

• De eerste schooldag na de krokusvakantie  

• De eerste schooldag na de paasvakantie.   

• De eerste schooldag na Hemelvaart  

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

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

kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

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

dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, 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 schooljaar te ontbinden. 

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

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

het lopende schooljaar. 

2.3 Voor de kleuters moet u schriftelijk bevestigen dat uw kind in geen enkele andere school is ingeschreven 

2.4 Kleuters zijn niet leerplichtig. 

2.5 In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig.  Dit betekent dat uw kind 

wettelijk verplicht is de lessen te volgen, ook wanneer het op die leeftijd nog kleuteronderwijs volgt. 

2.6 Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar het lager onderwijs overgaan en een 

achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de directie en het 

C.L.B. (Centrum voor leerlingenbegeleiding) 

2.7 De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Omwille van de 

gezondheidsredenen en mits een medisch attest kunnen in samenspraak met de directie eventueel 

aanpassingen gebeuren. 

2.8 Ouders hebben het recht af te zien van C.L.B.-begeleiding. Deze weigering moet schriftelijk gebeuren. Bij 

inschrijving licht de directie de ouders over deze mogelijkheid in en overhandigt zij hen in voorkomend 

geval de nodige formulieren. Zie verder onder hoofdstuk 4, punt 4. 

2.9 Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd 

naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om 

tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging 

(uitzondering type 8). 

Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van: 

- de beschikbare ondersteunende maatregelen; 

- een overleg binnen de schoolraad; 

- een advies van het centrum voor leerlingbegeleiding waardoor de school begeleid wordt. 
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2.10 Bij de inschrijving wordt bepaald wie het gezinshoofd is en aan wie informatie wordt opgestuurd. 

Eventueel worden hierover, bij twijfel, afspraken op papier gezet. 

2.11 Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de 

school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige 

ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, 

nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de 

inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Als 

na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder 

ontbindende voorwaarde. 

2.12 Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening  

met: 

• De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; 

• De  concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, 

communicatie en mobiliteit; 

• Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; 

• De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; 

• Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. 
 

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te 

geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt 

binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling 

bezorgd. 

 

Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform 

(zie onthaalbrochure 2.9) De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders. 

Scholen die niet tot een LOP behoren melden dit aan het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een 

LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders. 

 

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen 

ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het 

weigeringsdocument)  

 

3. Afwezigheden. 
 

3.1 In het kleuteronderwijs zijn medische attesten niet nodig, vermits kleuters niet leerplichtig zijn.  Uit 

veiligheidsoverwegingen vragen wij echter dat u als ouder de kleuterleidster of de directie zou 

verwittigen.  Voor kleuters die reeds leerplichtig zijn gelden dezelfde regels als voor de leerlingen van het 

lager onderwijs. 

3.2 Bij veelvuldige afwezigheid kan de directie toch een medisch attest vragen, ook voor kortere perioden van 

afwezigheid. Indien een afwezigheid niet gewettigd is, worden de ouders verwittigd. Na 10 ongewettigde 

afwezigheden wordt een dossier met maatregelen opgesteld, in samenwerking met het CLB. 

4. Onderwijs aan huis.  
 

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

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

of een combinatie van beiden.  

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

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

blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een 

chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische 

ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 
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Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een 

afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt 

verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind 

geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis 

te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er 

wel een nieuw medisch attest nodig. 

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

opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school 

georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de 

normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de 

chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar 

één keer aan onze school te bezorgen.  

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

de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

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

aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan 

de school hiermee van start gaan.  

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

school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. 

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

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

thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou 

concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

5. Ondertekening. 
 

5.1 Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directie aan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen 

de schoolbrochure met schoolreglement  “ voor kennisneming en voor akkoord “ ter ondertekening voor. 

5.2 In geval van wijzigingen aan de tekst wordt een nieuwe tekst overhandigd en ondertekend “voor 

kennisneming en voor akkoord”. 

5.3 De ondertekening van de schoolbrochure met schoolreglement heeft als gevolg dat de ouders zich ermee 

akkoord verklaren. 

5.4 Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door de ouders kan voor het 

schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren. 

5.5 De handtekening ter instemming kan ook geplaatst worden op de inschrijvings-/aanmeldingslijst. 

 

6. Schoolverandering. 
 

6.1 Indien men een verandering van school overweegt, neemt men steeds contact op met de directie van de 

school. 

6.2 Vanaf 1 september 1997 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij oordelen of het 

      verantwoord is of hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. 

6.3 Vanaf het schooljaar 2000-2001 moet elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en 

      de laatste schooldag van juni schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de 

      directie van de oorspronkelijke school. 

 

7. Te laat komen. 
 



Schoolreglement VB Kruishoutem-Nokere schooljaar 2020-2021 p.12 

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt. 

Leerlingen die 10 minuten te laat zijn, melden zich vooraf bij:  

De directie: Brugstraat 

Meester Filip: Nokere 

  

8. Getuigschriften basisonderwijs. 
 

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

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de 

eindtermgerelateerde 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. 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

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

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

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

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

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

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

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 datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum 

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

ontvangst voor het instellen van beroep. 

8.2 Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je 

beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

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

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

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

basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, 

via e-mail Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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

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

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

vraag ingaan. 

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

het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. 
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Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

mogelijkheden: 

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

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

mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende 

brief het resultaat van die vergadering. 

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

kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

VZW Katholieke Scholen Regio Kruishoutem 

Ter attentie van mevrouw Caroline Santens 

Brugstraat 29  

9770 Kruishoutem 

 

Of  

 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt 

dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep 

daarna door aan het schoolbestuur. 

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

school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) 

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

verzending als voor de ontvangst. 

 

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

 

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

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

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

het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

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

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

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

basisonderwijs betwist wordt. 

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

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

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

bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, zal u 

schriftelijk worden meegedeeld. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. 

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

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

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting 

naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 

school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. 

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

evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het beroep 

als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs 
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toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door 

de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 
 

9. Geldelijke en niet geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse  

    Gemeenschap en de rechtspersoon die daarvan afhangen. 
 

Reclame, sponsoring kan. 

Het moet echter sober blijven. 

Er mag geen reclame gemaakt worden voor schadelijke producten, die de geestelijke en/ of de lichamelijke 

gezondheid kunnen schaden. (snoep, rookartikelen,…) 

De opbrengsten zullen aangewend worden voor sponsoring van buitenschoolse activiteiten zoals eetfestijn, 

tombola en voor de sponsoring van publicaties van de school zoals o.a. het schoolkrantje. 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een Schoolbestuur, directie, 

leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in 

schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op 

t-shirts.  

Voorbeelden van sponsoring zijn: 

- gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 

- gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 

- gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en 

schoolreisjes; 

- sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten. 

-  Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het 

begrip sponsoring. Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de 

volgende regels als uitgangspunt te gebruiken: 

 -     sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

- sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school; 

- sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 

die een school aan het onderwijs stelt; 

- sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden; 

- sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, 

de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de  

daarbij betrokkenen; 

- sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. 

Het Schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om 

bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt 

gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het Schoolbestuur moet ook 

in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. 
 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht 

indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur  

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI) 

  t.a.v. Marleen Broucke, adviseur 

  Kamer 1C 24 

  Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel 

 

10. Zittenblijven, vormen van leerlingengroepen en overgang tussen onderwijsniveaus 
 

De klassenraad 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 je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze 
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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. 

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan 

van school verandert, terechtkomt. 

De school kan autonoom beslissen over de klasgroepen en behoudt zich het recht om bestaande klasgroepen 

opnieuw te verdelen om pedagogische redenen. 

Leerlingengroepen kunnen ook heringedeeld worden op basis van gewijzigde instroom (b.v. in de kleuterschool 

na een instapdatum). 

 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 

beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden. 

 

11. Revalidatie / logopedie 
 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van 

revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

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

- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

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

lestijden.  

 

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

dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

* Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. 

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

de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

* Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het 

medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

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

onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een 

dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

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

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

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

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

handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies 

van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 

-   een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de 

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

uitwisseling zal verlopen.  

-  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. 
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12. Preventie en welzijn 
 

Het welzijns- en preventiebeleid van de school is opgenomen in de beleidsverklaring van het schoolbestuur, die 

hieronder wordt weergegeven. Via het schoolreglement, de nieuwsbrieven, losse mededelingen, worden de 

ouders op de hoogte gebracht van initiatieven rond veiligheid, welzijn en milieu. Voor de leerlingen gebeurt dit 

binnen wereldoriëntatie, projecten, belangsstellingscentra,… 
 

Het schoolbestuur VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO KRUISHOUTEM 

en de directie van Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Kruishoutem 
 

verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen (1) en geïnspireerd vanuit het 

opvoedingsproject.  
 

Om gestalte te geven aan dit beleid: 
 

1. werkt het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de 

interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stelt een globaal preventieplan op en voert 

jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de 

vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het personeel. 

In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de 

vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen 

maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd. 
 

2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk 

sterk benadrukt. 
 

3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen, in eerste instantie deze 

beleidsverklaring. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op 

personeelsvergaderingen, … Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra schoolse activiteiten. 
 

4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, 

gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klasbezoeken, op oudercontacten. 
 

5. worden de leraren aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij 

via specifieke projecten. 
 

6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig gewezen op bestaande 

risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers. 
 

7. streven het schoolbestuur en de directie ernaar, om bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en 

herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven. 
 

8. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de 

nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) 

uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst. 
 

9. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het 

medisch schooltoezicht. 
 

10. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid. 

 

_____________________________________________________________________ 

(1) welzijnswet van 4 augustus 1996 en KB's 

 

13. Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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

school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. 

Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat 

we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 

ingeschreven.  

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

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

de werking van onze school. Daarvoor plannen we infomomenten bij het begin van het schooljaar.  

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.  

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

op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op 

een ander moment. 

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

oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via het e-mailadres van de leerkracht. Dit bestaat uit  

voornaam.familienaam@sgkruizinga.be 

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

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

je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

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

kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

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

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

schoolloopbaan van je kind.  

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

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

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

getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in onderdeel 8 op pagina 12. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB. 

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

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.30 uur en eindigt om 16.0 uur behalve op 

woensdag om 11.20 uur en op vrijdag om 15.00 uur. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan in het 

secretariaat of in Nokere bij juf Mieke Dhondt. We verwachten dat je ons voor 8.15 uur verwittigt bij 

afwezigheid van je kind. 

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

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

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: zie onderdeel 14 pagina 18 tot 23. 

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

zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat we gericht 

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

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

constant nood aan individuele zorg.  

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

jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de 

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

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

organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan 

heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

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

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

verwachten. 

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

naleeft. 
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

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

tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen 

(taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen 

in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over 

plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

14. Rechten en plichten tussen clb en zijn partners 
 

Onze school werkt samen met  het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen www.vclbzov.be  

Op deze website vind je wie de vaste contactpersoon van het CLB is, met de contactgegevens. Indien een 

begeleidingstraject wordt opgezet, dan kunnen ook andere CLB-medewerkers je helpen.  
 

1. Contactgegevens 
 

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Adres  Oudenaarde: Burgschelde 7    Zottegem: Kastanjelaan 8 
 9700 Oudenaarde     9620 Zottegem 
 055 31 38 62      09 361 14 01 
 
Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug 
te vinden op onze website www.vclbzov.be 
 
Het CLB is open:  
Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30, behalve op woensdagvoormiddag. Iedere 
eerste dinsdag van de maand is het centrum bijkomend open van 17u tot 19u. 
 
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan je 
daarover de nodige informatie geven). 
 
Via www.clbchat.be kan jij  of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een 
CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.   
 
Het CLB is gesloten van 15/07 t.e.m. 15/08 
 
Bijkomende sluitingsdagen zijn terug te vinden op www.vclbzov.be 
  
Leerlingen kunnen ook online bij een CLB medewerker terecht via onze CLB chat www.clbchat.be  
 

2. De CLB-werking 
 

Om onze opdracht op de beste mogelijke wijze te realiseren zijn we als volgt georganiseerd:  
we werken met 4 regioteams. In elk regioteam zit een onthaalteam en een trajectteam.  

 
Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. De 
verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB. 
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de 
onthaalmedewerker.  

http://www.vclbzov.be/
http://www.vclbzov.be/
http://www.clbchat.be/
http://www.vclbzov.be/
http://www.clbchat.be/
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Op school kan nagevraagd worden wie de onthaalmedewerker is en hoe die kan gecontacteerd 
worden. Dit is ook terug te vinden op de website www.vclbzov.be.  
Afhankelijk van de vraag  

o neemt de onthaalmedewerker dit verder op 
o geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar het  trajectteam van het CLB 
o verwijst de onthaalmedewerker door naar meer gespecialiseerde hulpverleners. 

 
In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk 
werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het 
opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden doorgegeven.  
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen: 

o gedrag en welbevinden 
o gezondheid 
o leren en studeren 
o studie- en schoolkeuze 

 
Als de school wenst dat het CLB stappen onderneemt, dan bespreekt de school dit vooraf met de 
leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-
medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling (indien 12 jaar of ouder) of 
de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere gesprekken volgen. 
 
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, moet het CLB dit melden aan het departement onderwijs 

 

2.1.  De medische equipe 
 

In de medische equipe verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de systematische 
contactmomenten en de vaccinaties. Ze nemen ook de vragen op rond besmettelijke ziekten.  

 
Deelname aan de systematische contactmomenten is verplicht. De ouders of de leerling vanaf 12 
jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een medisch onderzoek door een bepaalde 
arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden. 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. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen in 
het CLB. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van 
het CLB, moet u zelf betalen. 
 
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de 
uitvoering van de systematische contactmomenten (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen 
in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt daarbij rekening met de schoolorganisatie. 

 

2.2 Het team informatieverstrekking  
 

Het CLB heeft de verantwoordelijkheid om ouders en leerlingen collectief en objectief te informeren 
over de mogelijke studiekeuzes op de scharniermomenten. Hiervoor worden informatiemomenten 
georganiseerd in overleg met de school. Het gaat over volgende overgangen: 

- Van Lager naar Secundair Onderwijs 
- Van de eerste naar de tweede graad 
- Van Secundair Onderwijs naar Arbeidsmarkt / Hoger Onderwijs 

 

http://www.vclbzov.be/
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Daarnaast kunnen ouders en leerlingen ook met individuele studiekeuzevragen doorheen de ganse 
schoolloopbaan bij het CLB terecht. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de 
onthaalmedewerker van hun school.  

2.3.  Informatie-uitwisseling 
 
Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van 
het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee 
ze samenwerkt.  
 
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. 
 
Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, 
zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.  
 
Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.  
De school kan het CLB relevante informatie bezorgen over een leerling, liefst zoveel mogelijk in 
samenspraak met de leerling/ouders.  
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan de school, dan gebeurt dit steeds met 
toestemming van de bekwame leerling (= leerling ouder dan 12 jaar) of de ouders.  
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan derden (= geen schoolpersoneel), dan kan 
dit enkel op verzoek van of mits schriftelijke toestemming van de bekwame leerling of de ouders.  
Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over 
het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Enkel bij schriftelijke vragen van het parket in verontrustende situaties kan het CLB zonder 
toestemming, maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, informatie doorgeven aan 
het parket. Dit is dan beperkt tot informatie over het feit of de leerling bij het CLB gekend is in het 
kader van verontrusting, of er een begeleiding is gestart, wordt verdergezet of is afgerond, en of er 
al dan niet een M-document werd opgesteld.  
Ook als het CLB zelf ernstig verontrust is, kan het zonder toelating, maar met medeweten van de 
bekwame leerling of ouders, de verontrusting delen met de bevoegde diensten.  
 
Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. 
Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind. 
 

3. Het CLB-dossier 
 

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dossier en de 
manier waarop een kopie van het dossier kan bekomen worden, zijn door de regelgeving bepaald. 
Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB. 
Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen 
na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets 
voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september 
overgedragen. 
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 (medische 
onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen), (indien van toepassing) een kopie van het 
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gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
Het CLB-dossier wordt bewaard tot tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch 
onderzoek (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon 
onderwijs). Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de 
leerling 25 jaar wordt. De bewaring van het dossier staat onder het beheer van de directeur. 
Het dossier wordt bewaard op één van volgende adressen: 
Vrij CLB ZOV vestiging Oudenaarde Burgschelde 7 9700 Oudenaarde 

                       vestiging Zottegem Kastanjelaan 8  9620 Zottegem        

                                    

4. Klachtenprocedure 
 

Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door 
een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier 
behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de 
formele procedure worden gestart. 
De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/email) te richten aan 
de directie op volgend adres: 
Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen 
t.a.v. Marleen Le Clercq 
Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde 
Email: marleen.leclercq@vclbzov.be  
De directie neemt contact met je op binnen de 10 werkdagen (met opschorting van de 
sluitingsperiodes van het centrum). 
 
Indien binnen de 10 werkdagen geen bericht wordt ontvangen of indien de gezette stappen niet 
hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan een aangetekende brief gericht worden aan de 
afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres. 
 

mailto:marleen.leclercq@vclbzov.be
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Luizenproblematiek
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15. Capaciteit van de school 

 
15.1 Elke school in Vlaanderen moet haar capaciteit bepalen tot een bepaald niveau; 

Zo is het schoolbestuur verplicht om de capaciteit te bepalen op niveau van de school, van de vestigingsplaats, van het 

kleuteronderwijs en van het lager onderwijs. De overheid legt echter geen klasgrootte op en gaat niet in op wat het vol 

zijn van een school betekent. De school bepaalt dus haar maximale capaciteit. 

De berekening van deze maximumcapaciteit wordt gemotiveerd vanuit een uniform rekenblad voor alle vrije scholen 

van Kruishoutem. 

 

Dit betekent: 

 

Hoofdschool Brugstraat 29, Kruishoutem: 

 

-kleuteronderwijs: 115 

-lager onderwijs: 244 

-Totaal: 359 kinderen 

 

Afdeling Waregemsesteenweg 40 A, Nokere 

 

-kleuteronderwijs: 50 

-lager onderwijs: 106 

-Totaal: 156 leerlingen 

 

De berekening van deze maximumcapaciteit wordt gemotiveerd vanuit een uniform rekenblad voor alle vrije scholen 

van Kruishoutem, waarbij rekening gehouden wordt met het dagelijks comfort van de leerlingen (een minimum van  

1,5 – 2 m² klasoppervlak/leerling). 

 

Onze school heeft geen capaciteitsproblemen en kan zeker alle kinderen inschrijven.  

Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor de administratieve schoolfiche.  

We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we het niet-akkoord van een van beide 

ouders vermoeden, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen het kind pas inschrijven als beide ouders akkoord 

gaan.  

 

 

Gezien er momenteel in geen enkele vrije school van Kruishoutem een capaciteitsprobleem is: 

-kunnen de inschrijvingen op 1 september (donderdag 1 september) starten voor het daaropvolgende schooljaar 

(schooljaar 2016-2017) 

-is er geen voorrangsregeling voor bepaalde groepen (broers, zussen, kinderen van personeel,…) 

-is er geen voorafgaandelijke meldingsplicht (soms oorzaak van kamperen voor de school) 

 

15.2 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.  

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 de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
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15.3 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 <naam van school>.  

 

15.4 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar. 

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.) 

 

15.5 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. 

16. Schoolraad 

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

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

communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van 

vier jaar. 

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

tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse 

verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee 

voornoemde geledingen. 

17. 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. 

 

18. 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 school. 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 gimme of via een brief. Op hun verzoek ontvangen 

de ouders een papieren versie van het document. 

 

 

19. Rapporteren over je kind 
 

Zie ‘Leefregels’ paragraaf 20. 
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2. Leefregels. 
 

1. Aanwezigheden. 
 

1.1 Klasuren: 

• maandag, dinsdag en donderdag: 08.35 uur tot 11.45 uur en 13.15 uur tot 16.00 uur 

• woensdag: 08.35 uur tot 11.20 uur 

• vrijdag: 08.35 uur tot 11.45 uur en 13.15 uur tot 15.00 uur. 
 

1.2 Er wordt telkens 5 minuten voor de aanvang van de lessen gebeld. Van de leerlingen wordt verwacht dat 

ze dan aanwezig zijn. 
 

1.3 Stiptheid is een goede gewoonte, ook voor de kleuters.  Hou het afscheid van de kleuters kort, zo worden 

zij het sneller gewoon en voelen zich gemakkelijker thuis, ook op school. 
 

1.4 Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen. Een onderhoud met de 

klastitularis kan, doch op een vooraf afgesproken moment. 
 

1.5 Onderbrekingen: 

Brugstraat 

Kleuters en 1ste leerjaar: 

in de voormiddag van 9:55 uur tot 10:05 uur 

in de namiddag van 14:30 uur tot 14:45 uur 

 

van het 2de leerjaar tot en met het 6de leerjaar 

in de voormiddag van 10:15 uur tot 10:30 uur 

in de namiddag van 14:55 uur tot 15:10 uur 

  

Nokere 

Kleuters: 

in de voormiddag van 9:55 uur tot 10:10 uur 

in de namiddag van 14:55 uur tot 15:10 uur 

 

lager 

in de voormiddag van 10:15 uur tot 10:30 uur 

in de namiddag van 14:30 uur tot 14:45 uur 

 

Enkel op donderdag spelen de kleuters en de leerlingen uit het lager Nokere samen van 10:15 uur tot 

10:30 uur. 
 

1.6 Tijdens de speeltijd in de voormiddag kan chocolademelk, fruitdrank, water, melk of yoghurt verkregen 

worden. 
 

2. Middagpauze. 
 

2.1 De leerlingen en kleuters die op school blijven eten betalen 0,50 euro remgeld per dag. Dit bedrag wordt 

maandelijks vermeld op de schoolfactuur.  

2.2 Zij die naar huis gaan kunnen pas vanaf 12.45 uur terug op de school aanwezig zijn. 

2.3 In de eetzalen loopt er een beurtsysteem voor verschillende opdrachten. Wij willen de leerlingen ook in 

huishoudelijke taken zelfstandig leren zijn. Daarom worden enkele taken in de refter toevertrouwd aan 

leerlingen van het 3de , 4de , 5de en 6de leerjaar. Zij leren er zeker en vast werken aan een betere 

handvaardigheid. 
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3. Middagmaal. 
 

3.1 De leerlingen en kleuters kunnen een warme maaltijd bekomen of hun eigen boterhammetjes meebrengen. 

Drankjes worden uitsluitend op school aangekocht. Hierover worden maandelijks afspraken gemaakt. 

3.2 Wie uitzonderlijk een maaltijd wenst, moet de directie of de klastitularis tenminste één dag vooraf 

verwittigen.   

3.3 Bij afwezigheid kunnen de maaltijden afgezegd worden door de directie hierover te verwittigen, vóór 

9 uur. 

3.4 De kinderen brengen enkel fruit of een koek mee als tussendoortje. Snoep is niet toegelaten. 

3.5 Prijs: zie bijlage 1: bijdrageregeling. 

 

4. Verjaardag. 
 

Verjaardag vieren is leuk!  Een kleine traktatie mag maar speelgoed of andere geschenken zijn niet 

toegelaten. Zo leren we onze kinderen tevreden zijn met kleine dingen. 

 

5. Mogelijkheden voor- en na schoolse opvang. 
 

5.1  

Hoofdschool:  

- 's morgens vanaf 07.00 uur 

- 's avonds tot 18.00 uur 

- woensdagnamiddag vanaf 11.30 uur tot 18.00 uur 

 

Nokere: 

- 's morgens vanaf 07.30 uur 

- 's avonds tot 18 uur, op woensdag tot 12.30 uur 

 

5.2 Mogen wij vragen aan de ouders en kinderen van Nokere om gebruik te maken van het poortje in de 

Holstraat. De hoofdingang blijft steeds gesloten. 

 

5.3 Prijs: zie bijlage 1: bijdrageregeling. 

 

5.4 De kinderen kunnen hun lunchpakket of vieruurtje meebrengen. De drankjes (choco, melk, yoghurt of 

fruitsap) worden uitsluitend op school aangekocht ! De afrekening van de opvang en de verbruikte 

dranken gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. 

 

5.5 Het toezicht door de school begint om 7.00 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot … uur. De leerlingen 

die vóór 8.05 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en 

na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

 

6. In het verkeer (rijen). 
 

6.1 De kinderen worden na schooltijd een stukje begeleid in het verkeer. 

-Brugstraat: 1. tot over het rond punt in het centrum 

2. tot aan de Hedekensdriesstraat 

-Nokere: tot over de Waregemsestraat 

 

 Kinderen die niet op tijd afgehaald worden, keren onder begeleiding terug naar school. 

 

6.2 Zolang de kinderen onder begeleiding zijn van de leraren berust de verantwoordelijkheid bij de 

begeleiding. Van zodra de rijen ontbonden zijn, worden de ouders verantwoordelijk.   
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6.3 De fietsers volgen de rijen voetgangers onder begeleiding tot waar ze ontbonden worden. Voor hen geldt 

dan dezelfde regel als voor de voetgangers. Fietsers die zich niet wensen te houden aan deze afspraak 

moeten een schriftelijke toelating van de ouders indienen bij de directie. Zij vallen dan onder de 

verantwoordelijkheid van de ouders van zodra ze de schoolpoort verlaten. Dit geldt ook voor de kinderen 

die afgehaald worden door de ouders.   

 

7. Schoolverzekering. 
 

7.1 Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels op school en op weg van en naar school ; op 

voorwaarde dat zij rechtstreeks van en naar school of huis gaan. Bij een ongeval kan steeds een document 

voor de schoolverzekering aangevraagd worden. Een document wordt ingevuld door de directie of de 

administratief medewerker (pagina 1-2), één door de dokter (pagina 3) en het derde door de mutualiteit 

(pagina 4). Alle documenten moeten bij de directie terechtkomen. De schoolverzekering zal de kosten 

terugbetalen die de mutualiteit niet terugbetaalt. 

 

7.2 Opgelet! Kledingstukken komen niet in aanmerking, enkel lichamelijke letsels. Dus ook bijvoorbeeld de 

tanden zijn verzekerd. Brillen werden ondertussen wel verzekerd tot een bedrag van € 250. 

 

8. Vrijwilligers verenigingswerk 
 

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

3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te 

informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord 

ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier 

is elke ouder op de hoogte. 

Organisatie 

Zie hoofdstuk 3 van de onthaalbrochure. 

Verplichte verzekering 

 

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

door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan centrum onder het polisnummer: 

11/15291240152 De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

Vergoedingen 

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

voor vrijwilligersactiviteiten, behalve een kostenvergoeding. (= kosten die door de vrijwilliger gemaakt 

worden.) 

 

Aansprakelijkheid 

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

vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel 

aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden 

is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen 

telefonische hulpverlening zoals Tele -Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij 

vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is 

deze bepaling in beginsel niet van toepassing.  
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9. Betalingen. 
 

a. Alle betalingen worden op het einde van de maand geregeld met domiciliëring of eventueel 

met overschrijving.  

 

b. Wij vragen u om de overschrijving uit te voeren vóór de 20ste van de daaropvolgende maand. 

Elke maand ontvangen alle kinderen een schoolfactuur die de ouders toelaat hun uitgaven te 

controleren. 

 

c. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen 

met de directie op het nummer 09/383 60 88.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden 

gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling 

van uw vraag. Volgende stappen worden ondernomen bij wanbetalingen of laattijdige 

betalingen: 

 

 

1. Vermelding van wat open staat op de rekening, bij opmerkingen. 

2. Vermelding van wat open staat met een kopie van de niet betaalde facturen. 

3. Een persoonlijke verwittiging vanwege de directie. 

4. Indien dit alles niet helpt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 

verschuldigde bedrag. 

 

10 Welzijnsbeleid: gezondheid, hygiëne, veiligheid. 
 

10.1  Gezondheid, hygiëne 

 

10.1.1 Voorbije jaren hebben wij reeds moeten afrekenen met luizen. Wij doen daarom een dringende oproep 

aan de ouders om regelmatig de hoofdharen van hun kinderen te controleren. Wanneer u luizen of neten 

vaststelt, wil dan de klastitularis of directie verwittigen. Een doeltreffende behandeling is noodzakelijk en 

moet meerdere keren herhaald worden. Ook kledingstukken, mutsen, lakens... moeten gezuiverd worden. Niet 

alle producten zijn even doeltreffend. Informeer u dus vooraleer u producten aanschaft. Wanneer wij 

vaststellen dat er geen gehoor gegeven wordt aan onze vraag uw kind te behandelen tegen luizen, zijn wij 

verplicht het medisch schooltoezicht te verwittigen. 

De school werkte in samenwerking met het clb een stappenplan uit. Als dit niet mocht helpen, zal de ouders 

gevraagd worden om de leerling thuis te houden, tot het kind luizenvrij is. 

 

10.2 Ongeval of ziekte 

 

Bij ongeval of ziekte wordt steeds getelefoneerd naar ouders of naar het noodnummer dat werd opgegeven. 

Bij ongeval worden verzekeringspapieren meegegeven. 

Het blad geneeskundig getuigschrift laat u door de dokter invullen. 

Het blad uitgavenstaat bezorgt u na genezing van uw kind aan uw mutualiteit. 

Deze beide bladen worden ten spoedigste aan de school terug bezorgd. 

De verzekering van de school betaalt het bedrag terug dat niet door de mutualiteit wordt betaald. Zie ook 

artikel 7 bij Leefregels. 

 

10.2.1 Zieke kinderen mag men niet naar school sturen. Besmettelijke ziekten worden door de ouders 

onmiddellijk aan de directie gemeld. 

 

10.2.2 Kauwgom, snoep, chips,… horen niet op school. We vervangen dit door een stuk fruit of een gezonde 

koek. 
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10.2.3 In onze school is er een algemeen 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.    

 

10.2.4 Medicatie:  

-  Je kind wordt ziek op school  

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

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

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

geen pijnstillers. 

- Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

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

te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf 

invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop 

toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan 

je verkrijgen in het secretariaat. 

 

Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde 

handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of 

verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit.  

 

10.3 Veiligheid 

 

10.3.1 De school beschikt over een evacuatieplan. 

 

10.3.2 De hoofdschool en Nokere beschikken over een installatie voor brandalarm. Bij het horen van het 

signaal wordt het lokaal onmiddellijk verlaten en de instructies van de leraar opgevolgd. Er worden geen 

boekentassen of vesten meegenomen. Zoveel mogelijk deuren blijven gesloten en iedereen volgt de 

ingeoefende weg naar de aangeduide plaatsen. 

 

10.3.3 Tweemaal per schooljaar zal een brandoefening gehouden worden. 

 

10.3.4 Op school staan de leerlingen steeds onder toezicht. 

 

10.3.5 Radio’s, zakmesjes, multimedia-apparatuur (zoals walkman, mp-3-speler, gsm,…), wapens en 

voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, andere gevaarlijke voorwerpen of duur speelgoed… 

horen niet thuis op school. Ze zullen worden afgenomen. 

 

10.3.6 Heeft uw kind problemen met een medeleerling, dan wordt van u, als ouder verwacht dat u zich eerst 

tot de klastitularis van uw kind richt om het probleem op een opbouwende manier uit te klaren. Daarna kan u 

zich eventueel tot de directie wenden. Wij kunnen echter niet dulden dat onze kinderen op de speelplaats of in 

de onmiddellijke omgeving van de school door andere ouders of personen verbaal of lichamelijk 

terechtgewezen worden. 

 

10.3.7 In het verkeer: Bij de inschrijving krijgen de leerlingen een fluohesje. Dit fluohesje wordt gesponsord 

door onze oudervereniging. De leerlingen zijn verplicht dit altijd bij te hebben, zodat het kan gebruikt worden 

om verplaatsingen langs de openbare weg op een veilige manier te doen. 
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11. Kledij, uiterlijk en omgangsvormen. 
 

11.1 Wij houden van een verzorgd voorkomen, nette haren en kleding. 

11.2 Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij zowel binnen als buiten de school hoffelijk en beleefd zijn. 

Zij spreken een beschaafde taal. Zij groeten de directie, de leraren en alle andere personen die in 

schoolverband werken. 
 

11.3 Het dragen van dure sieraden, kettinkjes of ringen is af te raden. De school kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor het verlies, beschadigen of verdwijnen ervan. Tijdens de zwem- en turnlessen is het dragen van 

ringen, kettinkjes en uurwerk omwille van de veiligheid verboden. 
 

11.4 Kleuters zijn graag een beetje zelfstandig.  Ze willen zelf hun boekentas sluiten, ze willen zelf hun jas 

dichtknopen, ze doen zelf graag hun broekje open,… Denk eraan, beste ouders, wanneer u inkopen doet. 

Broekriempjes, bretellen zijn niet echt praktisch voor jonge kleuters. 

 

12. Echtscheiding 
 

Zorg en aandacht voor het kind 

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

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

 

Neutrale houding tegenover de ouders 

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

gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de 

school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de 

afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

• Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …; 

• Afspraken in verband met oudercontact. 

 

Co-schoolschap 

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

schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de 

ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.    

 

13. Gedragscode. 

 
Voor een toelichting over pesten verwijzen we naar de rubriek schoolwerkplan (8.5) 
 

13.1Gedragsregels voor pestkoppen: 

a. Elke pestsituatie moet hersteld worden. Wie pest moet naar de klasleraar voor een gesprek. 

b. Als dit niet helpt, worden maatregelen genomen in overleg met de werkgroep.  

Mogelijke maatregelen: 

-klusjes opknappen ten voordele van de school of van de klas 

-voor een bepaalde duur op de speelplaats onder direct toezicht van de leraar gesteld 

-ontnemen van voorrechten zoals voetballen tijdens de middagpauze 
 

13.2Gedragsregels voor gepesten: 

a. Als je zelf gepest wordt, is het belangrijk dit aan iemand te vertellen. Zo kan er iets aan gedaan worden. 

Lucht je hart bij iemand die je aardig vindt: 
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-een vriend of een vriendin 

-de juf of de meester, je mama of papa, de directeur,… 

b. Je kan zelf een aantal dingen proberen: 

-Vertel aan de pestkop hoe erg het is om gepest te worden, dat je zijn grappen niet leuk vindt. Zeg hem dat 

hij ermee moet ophouden of vraag of hij zich niet gewoon kan bezighouden, zoals iedereen. 

-Zonder je nooit af: ga bij een ander groepje staan, speel of sport met anderen. Het is niet omdat één 

iemand je niet graag mag, dat de hele school het op jou gemunt heeft. 

-Met je gevoelens kan je terecht in de gevoelensdoos. 

-Bel gratis de kindertelefoon op het nummer 078/15 14 13 
 

13.3Gedragsregels voor meelopers: 

Praten over pesten is absoluut geen klikken of verraden 

a. Als iemand je vraagt om mee te pesten, durf dan uitkomen voor je eigen mening en laat je niet gebruiken 

door de pestkop mee te treiteren. Stel de pestkop voor iets anders te doen. 

b. Laat duidelijk je afkeur blijken en vertel wat je van het pesten vindt, niet alleen tegen de pestkop, maar 

ook tegen de leerlingen die meepesten. Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde 

dingen. 

c. Als je zelf niets aan het pesten kan doen, haal er dan de juf, de meester of de directeur bij. 

d. Elke pestsituatie wordt in de klas besproken. 

 

14. Vervroegde instap bij kleuters. 
 

Er werd in samenwerking met het CLB een procedure uitgewerkt voor het vervroegd instappen van kleuters in 

het lager / voor het doorschuiven van een kleuter naar een hogere klas. 

 

Als school volgen we de hieronder omschreven stappen: 

 

De signalering. 

A. De signalering gebeurt door de ouders. 

    - Bij een kleuter die bij ons op school zit. 

    - Bij een nieuwe kleuter. 

Stap 1 A. Een verkennend gesprek met de ouders: formulier A.1.1. 

→De klastitularis voert het best dit gesprek. Als de aanmelding bij de directie of de IZC gebeurt kunnen ook 

zij dit gesprek voeren.  

 

B. De signalering gebeurt door de klastitularis n.a.v. de klasscreening. 

Stap 1 B. De kleuterleidster vult de signalering rond ontwikkelingsvoorsprong in voor die bepaalde kleuter: 

formulier A.1.3. 

 

De diagnose. 

Stap 2. Het oudergesprek van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:  

             formulier A.2.1- A.2. (Meer info in bijlage) 

→De klastitularis voert het best dit gesprek. De IZC is aanwezig en neemt notities, ondersteunt. 

 

Stap 3. De observatie door de klastitularis: formulier A.3.1- A.3.2 

→De klastitularis vult de lijst in m.b.v. het computerprogramma. Het programma berekent en maakt 

vervolgens de grafieken bij de verschillende onderdelen en plaatst er een analyse bij.   

 

Stap 4. Meer gegevens verzamelen, indien nodig: (Niet alle onderdelen zijn 

              noodzakelijk) 

- Toetsgegevens vb. een 2de kleuter heeft de Toetertest gemaakt, CITO-toetsen,…: formulier A.4.2 

- Een menstekening maken: formulier A.4.3 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kindvolgsysteem. 
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- Extern deskundige inschakelen vb. psycholoog, … 

 

Alle gegevens worden samen gelegd.  

De uitvoeringsfase 

Stap 5. Plan van aanpak 

→MDO (met CLB) met alle betrokken personen. 

- Versnellen 

- Verrijken 

- Het volgen van de eigen ontwikkelingslijn voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

 

15. Zwemmen en turnen. 
 

15.1 De bewegingsopvoeding is ingeschreven in het lessenrooster en moet dus door alle leerlingen gevolgd 

worden.  Kinderen hebben in deze tijd meer dan ooit behoefte aan beweging.  Hiervoor zijn deze lessen 

bijzonder geschikt. Vrijstelling hiervan kan alleen voor een grondige reden, gestaafd door een doktersattest. 

De kinderen die aan de lessen niet actief kunnen deelnemen, volgen van op de rustbank in sportkledij. 

 

15.2De leerlingen turnen in een turnpak aangekocht in de school. De ouders brengen zelf de naam van het 

kind aan. Ze gebruiken witte turnpantoffels en witte kousen die ze zelf aankopen eveneens voorzien van hun 

naam. 

 

15.3 De zwemzak bevat: een zwempak, een kam of borstel, twee handdoeken. 

 

15.4 De huur van het zwembad of de sporthal wordt door de school zelf betaald. De leerlingen betalen enkel 

het vervoer.  

 

15.5 De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis. 

 

15.6 De leerlingen die niet mee zwemmen, gaan mee naar het zwembad en betalen het vervoer naar het 

zwembad. 

 

16. Schoolmateriaal. 
 

Bij het begin van elk nieuw schooljaar krijgen de leerlingen nieuw schoolmateriaal, leerboeken en schriften. 

Ook de kleuters kunnen werken met een overvloed aan didactisch materiaal dat door de school wordt 

aangekocht. Uiteraard vragen wij van de leerlingen en kleuters hiervoor het gepaste respect. Dit houdt in: 

 

16.1 Alle leer- en handboeken worden voorzien van een mooie kaft met etiket, waarop naam, klas en titel 

staan. 

 

16.2 In hand- en leerboeken wordt niet geschreven of gekleurd tenzij de titularis hiervoor de opdracht geeft. 

 

16.3 Hand- en leerboeken of ander didactisch materiaal dat door een leerling zwaar en/of onherstelbaar wordt 

beschadigd, geven aanleiding tot het betalen van een nieuw exemplaar. Dit wordt vermeld op de 

schoolfactuur. 

 

16.4 Onze schriften zijn in orde en verzorgd. Ze zijn voorzien van een kaft met etiket. We houden ons aan de 

afspraken, gemaakt binnen de school. (B.v. Het gebruik van kleuren en stiften, enz.) 

 

17. De facultatieve Franse les. 
 

Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar worden minstens eenmaal in de week onder de middagpauze 

bijkomende lessen Frans gegeven; telkens van 12.50 uur tot 13.15 uur. 
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18. Huistaken en lessen. 
 

18.1 Huistaken zijn een oefening ter verwerking van de geziene leerstof. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

hun huistaken zelfstandig kunnen oplossen.  

 

18.2 In de hogere leerjaren wordt er ook gevraagd om lessen in te studeren. Dit is een noodzakelijke 

voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Enige interesse vanwege de ouders of verantwoordelijken kan 

hier een belangrijke stimulans vormen. 

 

18.3 Dagelijks is er een huistaak voorzien en eventueel een les om in te studeren. Tijdens de vakantiedagen en 

ook op woensdagnamiddag wordt dit beperkt. Zie ook ‘Onze visie op huiswerk’ (onthaalbrochure) 
 

19. De schoolagenda en het berichtenschriftje. 
 

19.1 Elke dag krijgen de leerlingen hun schoolagenda mee naar huis. Hierin staan de huistaken en lessen 

genoteerd, alsook eventuele berichten aan de ouders of verantwoordelijken. Als ouder of verantwoordelijke 

kan u dagelijks zien hoeveel leerstof uw kind te verwerken heeft.  
 

19.2 De schoolagenda wordt wekelijks door één van de ouders of verantwoordelijke ondertekend. Bij 

kinderen van de eerste graad moet dat dagelijks gebeuren. 
 

19.3 De kleuters krijgen regelmatig hun berichtenschriftje mee naar huis. Hierin worden aangeleerde versjes 

en liedjes aangebracht. Het dient ook voor berichtjes gericht aan de ouders of verantwoordelijken. De kleuters 

brengen het schriftje de volgende dag terug mee naar de klas. 

 

20. Toetsen en rapporten. 
 

20.1 Na het verwerken van een leerstofgeheel wordt in de klas een toets afgenomen. De behaalde punten 

worden in een rapport samengebracht. Regelmatig krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis ter inzage 

en ondertekening. Naast informatie over de verwerking van en inzichten in de leerstof, bevat het rapport ook 

aanduidingen over de leer- en leefhouding van het kind. 
 

20.2 Ook de toetsen worden aan de leerlingen meegegeven. De handtekening van de ouders of de 

verantwoordelijke bevestigt dat ook zij de vorming van hun kind volgen. Het is verboden om toetsen te 

kopiëren, om die dan te bewaren voor broer en/of zus. Extra oefenstof kan op school verkregen worden. 
 

Data rapporten: 
 

-eind oktober: herfstrapport 
-eind december  

-februari 
kerstrapport 

krokusrapport 
-eind april: lenterapport 

-eind juni: semesterrapport 
 

21. Oudercontacten. 
 

21.1 Contacten met de ouders of verantwoordelijken gebeuren in functie van de overgang naar het eerste 

leerjaar. Deze gaan door de eerste week na de krokusvakantie. 
 

21.2 Er zijn informatieavonden en openklasdagen in de loop van elk schooljaar, ook voor de kleuterklassen. 

(Een uitnodiging volgt!) 
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22.1 In oktober en februari is er voor het 1ste tot en met het 6de leerjaar oudercontact. Indien echt nodig, kan dit 

ook nog in de maand juni. 
 

21.3 Voor alle kleuters is er ook oudercontact voorzien in de maand februari. 
 

21.4 Voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar is er een contact in samenwerking met het C.L.B. 

op het einde van het schooljaar. 
 

21.4 Ter voorbereiding van de openluchtklas voor het 5de en 6de leerjaar, wordt er elke keer een  

informatievergadering ingelast. 
 

21.5 Wanneer er conflicten of problemen zijn, allerhande, neemt u best eerst contact op met de betrokken 

leraar om samen te zoeken naar een oplossing. Er kan ook altijd beroep gedaan worden op de directie. 

 

22. Niveaulezen. 
 

In alle vestigingsplaatsen van onze school wordt aan niveaulezen gedaan. Dit houdt in dat de leerlingen van 

het 1ste, 2de en 3de leerjaar in kleine groepjes worden verdeeld en zo de kans krijgen om onder begeleiding van 

een leraar of leesmoeder op eigen tempo te lezen. Hierdoor worden meer leesbeurten gecreëerd en worden 

kinderen meer individueel benaderd in hun leesmoeilijkheden. 

 

23. Extra murosactiviteiten. 
 

23.1 Elke twee jaar organiseren we voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een openluchtklas. Deze gaat  

 door in Spa en duurt een week.  

 

23.2 Alle leerlingen en kleuters krijgen elk schooljaar de kans om deel te nemen aan een boeiende schoolreis. 

 

23.3 Vergeten we daarnaast niet de leeruitstapjes naar het bos, de drukkerij, het station, de MIK,... 

 

23.4 De leerlingen van het lager onderwijs gaan ook eens naar het toneel of naar een film. Voor de kleuters 

wordt elk jaar naar een passende culturele activiteit gezocht. 

 

23.5 De deelname door de leerlingen is vrij en al deze activiteiten worden gedekt door de schoolverzekering. 

De leerlingen van het lager moeten wel op school aanwezig zijn, gezien ze leerplichtig zijn. 

 

23.6 Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist.  Het 

streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen 

geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die 

ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit 

weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is 

een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 

Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige 

lesdag duurt.  

 

24. Verloren voorwerpen.  
 

Brugstraat: de verloren voorwerpen liggen aan de ingang van de eetzaal. U kan altijd terecht voor de verloren 

voorwerpen bij Juf. Hilde Bostijn. 

Nokere: Verantwoordelijke: Meester Filip 
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25. Financiële bijdrage. 
 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 

eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  De overheid bepaalt de lijst met materialen 

die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de 

ontwikkelingsdoelen na te streven. Zie verder p. 28-31.   

Volgende materialen worden 

vermeld in de 

ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen 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)  

Rollend 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 van de 

ontwikkelingsdoelen of het 

bereiken van de eindtermen 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 communicatietechnologisch (ICT) materiaal  

Multimediamateriaal   

Meetmateriaal  

Andere   

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar 

een meerwaarde bieden aan het onderwijs; 

- Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het 

onderwijs verlevendigen. Voor onze school is dit het turngerei. 

- Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting. 

 

In bijlage vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd 

worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos 

kunnen aangeboden worden. 

Voor schooluitstappen wordt rekening gehouden met de maximumfactuur die door de overheid wordt opgelegd: 

(Zie Vlaams decreet van 23 december 2011.) 

 

26. Schoolkrant, website en nieuwsbrieven - omgaan met leerlingengegevens 
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26.1 De namen van de eerste communicanten en de vormelingen worden vermeld in het schoolkrantje. 

Foto’s van schoolevenementen kunnen op de website worden geplaatst of kunnen worden afgedrukt in het 

schoolkrantje. Ouders die de naam of de foto van hun kinderen niet willen in het schoolkrantje, de website of 

de nieuwsbrieven (wet op de privacy) kunnen dit schriftelijk melden aan de school. 

 

26.2 De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke 

gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, 

voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. 

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de 

school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.” 

 

26.3 Ouders hebben het recht om informatie over hun kind te vragen. Ook kan er in overleg met de school en 

met respect voor privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar 

een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen.. Dit document kan relevante informatie 

bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, 

leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz. 

 

26.4 Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de 

volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke 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. 

 

26.5 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 zijn. 

 

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

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

dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 

informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect 

voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

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

deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.  

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

geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school 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.. 

 

 

26.7 Recht op inzage, toelichting en kopie 
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Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg 

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

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

medeleerlingen. 

 

27. Milieu 

 
Onze school is een MOS-school. Dit betekent dat wij doen aan Milieuzorg Op School.  

In dit kader wordt dan ook van de leerlingen gevraagd dat ze mee hun steentje bij dragen tot het milieu. 

 

27.1 Alle afval wordt gesorteerd in de daartoe bestemde vuilnisbakken: papier, pdm, restafval en groenafval. 

 

27.2 Het gebruik van een boterhamdoos is verplicht. 

 

27.3 Drankjes en yoghurt worden op school aangeboden, om op die manier minder restafval te produceren. 

Waar mogelijk werkt de school dan ook met recycleerbaar materiaal als glas en drankkarton. 

 

 

3. Herstel- en sanctioneringsbeleid. 

 
 

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

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

overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die 

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

om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we 

heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

3.1 Begeleidende maatregelen 

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

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

gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• een gesprek met ………;    

• een time-out: 

• naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. 

Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

• een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind 

zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee 

verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

3.2 Herstel  

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

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

gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek;  

• no blame-methode bij een pestproblematiek; 
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• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen 

samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een 

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

plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

3.3 Ordemaatregelen 

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

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

aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

3.4 Tuchtmaatregelen 

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

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

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

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

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 en 11 juli niet meegerekend.) 

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

gevolgd: 

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

definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 

adviserende stem heeft. 

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

voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een 
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tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten 

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

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

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

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

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

van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

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

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

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

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

uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

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

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

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

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

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

Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het 

geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind 

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

ouders.  

3.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

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

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

 

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

VZW Katholieke Scholen Regio Kruishoutem 

Ter attentie van mevrouw Caroline Santens 

Brugstraat 29  

9770 Kruishoutem 

Of  

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt 

dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het 

beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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

definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende 

brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 

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

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

 

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

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

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

* het beroep is gedateerd en ondertekend; 
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* het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst). 

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

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

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

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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 je klacht grondig zal onderzoeken. De 

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

beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

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

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

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

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

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 

meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 

schoolvakantie plaatsvinden. 

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

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting 

bevestigen of vernietigen. 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 definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook 

tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

 

1.1 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. 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).  

2. 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.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. 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. 
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Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

6. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een 

aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Caroline Santens 

VZW Katholieke Scholen Regio Kruishoutem 

Brugstraat 29 

9770 Kruishoutem 

  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. 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

Interne beroeps-commissie 

in geval van tijdelijke 

uitsluiting 

Voorzitter: Leen Van de Wege (directeur) 

Adres: Brugstraat 29 9770 Kruishoutem 

3.2 Omdat ouders andere verantwoordelijkheden hebben dan kinderen, omdat kinderen 

niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de nalatigheden van de ouders, 

schreven we een schoolreglement aangepast aan de kinderen … een 

KINDERREGLEMENT, dat afzonderlijk aan de kinderen zal meegegeven worden. 
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4. Klachtenregeling 
 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of 

gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met Caroline Santens.  

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. Dit moet gebeuren via een aangetekende 

brief. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

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. 

• 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 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 www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

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

geen bindende beslissingen nemen. 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. 

 

 

1. Bijlage 1: Bijdrageregeling  

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zwemlessen lagere school ( verplicht)  

 

1ste leerjaar tot en met het 5de leerjaar (zwemles en verplaatsing) 

 

Nokere: verplaatsing naar de sporthal / de turnzaal in de 

Brugstraat 

6de leerjaar: zwemmen 

 

Kleuterzwemmen (1 x per trimester), omwille van de hogere 

 

 

€ 0,85 per zwemles  

€ 2,30 per verplaatsing 

+/- € 2,30 per beurt 

 

 

gratis 

 

+/- € 4,00 per beurt 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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verplaatsingskosten 

Schooluitstappen: eendaags of deel van een dag  

(verplicht):  

Maaltijden : zelf mee te brengen  

(middagtoezicht wordt aangerekend) 

 

Schoolreis:  

 

Andere uitstappen (musea, verbrandingsoven,…) 

 

Toneel 

 

 

 

 

 

Maximum € 20 

 

+/- € 10 

 

Maximum € 7 

Gymkledij ( kan enkel op de school gekocht worden) (1) 

 

T-shirt  

Turnbroekje 

Turnzak 

Turnpakket 

 

Sokken en witte turnpantoffels (zelf aan te kopen) 

 

 

+/- € 6,00 

+/- € 3,00 

+/- € 6,00 

+/- € 14,00 

 

Sportactiviteiten: 

SVS (Acties Stichting Vlaamse Schoolsport) 

 

+/- € 6,50 

Totaal voor het schooljaar…………… 

 

………. 

 

 

Bedragen maximumfactuur: 
 

Kleuter   

Elk leerjaar 45 

Lager  

Elk leerjaar 90 

Meerdaagse uitstappen 445 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas 

 

Prijs 

Tijdschriften (niet verplicht) 

 

1ste leerjaar en 2de leerjaar:  

Zonnekind 

 

3de leerjaar en 4de leerjaar:  

Zonnestraal 

 

5de leerjaar en 6de leerjaar:  

Zonneland 

 

 

 

 

Lager per jaar +/-  € 39,00 

Zomerbingel +/- € 8,00-9,00-10,00 

Fruit op school (tweemaal per week voor een heel jaar, 

vanaf half september) 

+/- € 25,00 

Maaltijden:  

Warm 

Kleuters en 1ste leerjaar 

 

 

+/- € 2,80 
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2de tot 6de leerjaar 

Soep: 

+/- € 3,10 

+/- € 0,80 

Voor- en naschoolse opvang 1,80 euro per uur; 0,90 euro per half 

uur. 

Minder dan een half uur = één half 

uur = 0,90 euro 

Meer dan een half uur = één uur = 

1,80 euro 

Na 18 uur: € 2,50 

Dranken: 

Melk 

Yoghurt 

Water 

 

+/- € 0,50 

+/- € 0,50 

+/- € 0,50 

Nieuwjaarsbrieven +/- € 0,80 

Middagbewaking +/- € 0,50 per dag 

Totaal voor het schooljaar…………… ……… 

 

Meerdaagse uitstappen Prijs 

Bosklas vijfde en zesde leerjaar (om de 2 jaar) € 235 

Max. € 445,00 per kind voor volledige duur lager 

onderwijs  

 

 

 

• Betalingsmodaliteit: Voor de 20ste van de maand 

• Wijze van betaling: overschrijving of via domiciliëring 

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. 

 

• Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact 

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

betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle 

redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. 

• Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 

eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst 

vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te 

realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  

 

Lijst met materialen 

- Bewegingsmateriaal  

- Constructiemateriaal  

- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,  

fotokopieën, software  

- ICT-materiaal  

- Informatiebronnen  

- Kinderliteratuur  

- Multimediamateriaal  

- Muziekinstrumenten  

- Planningsmateriaal  

- Schrijfgerief  

- Tekengerief  

- Atlas  

- Globe  
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- Knutselmateriaal  

- Leer- en ontwikkelingsmateriaal  

- Meetmateriaal  

 

- Kaarten  

- Kompas  

- Passer  

- Tweetalige alfabetische woordenlijst  

- Zakrekenmachine  

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:  

 

- - Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school 

een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt € 20,00 voor het kleuteronderwijs en € 60,00 voor 

het lager onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar.  

 

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van € 360,00 per kind 

voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage 

gevraagd worden.  

-  

- - Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze 

categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de 

schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders 

worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.  

 

 

Zie ook: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief “Zorgvuldig bestuur in het 

basisonderwijs” – Publicatiedatum 21/02/2002 
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Vrije basisschool 

Brugstraat, 29 

Waregemsestraat, 40 A 

9770 Kruishoutem 

Tel.: 09/383.60.88 

Email: vrije.b.kruish@telenet.be 

URL: http://www.gvbkruishoutemnokere.be/ 
 

 

 

GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT – OPVOEDINGSPROJECT 2019-2020 

 

 

 
Ondergetekende, …………………………………………………………………..…………… 

 

ouder van ……………………………………………………………………………………….. 

 

O verklaart  kennis genomen te hebben met het opvoedingsproject en het schoolreglement en verklaart zich 

hierbij akkoord.  

 

 

Datum: …………………………….  

 

Naam en handtekening van de ouder (s) (1):………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 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. 

 

 


