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inschrijv 

 

  

 

Jezelf vrij ontplooien 

maar indien nodig  

met vaste hand geleid. 

Met je grote wonder-ogen 

de wereld onbevangen 

en nieuwsgierig tegemoet kijken 

en je betrokken weten 

bij de dingen rondom jou. 

 

Jezelf aanvaard weten 

met je mogelijkheden  

en je beperkingen 

om te kunnen groeien 

vanuit je eigen aanleg. 

Jezelf mogen worden 

op jouw tempo 

op jouw wijze. 

SCHOOLREGLEMENT 

2019-2020 

Vrije Basisschool Zevergem 

Een unieke school voor jouw uniek kind 
In een veilige, katholieke schoolomgeving worden de talenten van elk 

uniek kind ontdekt en ontplooid. Binnen hun mogelijkheden worden 
de kinderen aangespoord om, geruggesteund door hun begeleiders, 

hun grenzen te verleggen. Vanuit de betrokken aanwezigheid van de 
leerkrachten, wordt het kind voorbereid om uit te groeien tot een 

zelfbewust individu dat de wereld met een open vizier tegemoet gaat 

en zich daarin een eigen weg baant. 
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Vrije basisschool Zevergem 
Dorp 32  9840 ZEVERGEM 

www.vbszevergem.be 
 

 
 

 Schoolreglement 2019-2020 

 

Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt 

genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project.  

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverkla-

ring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, 

afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs 

aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 

afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en 

privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 

het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een ak-

koord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke re-

glement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 

  

http://www.vbszevergem.be/
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DEEL I - INFORMATIE 
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van 

het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

 

1 Contact met de school 
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur Ilse De Cnuydt 
09/385.47.13 of in geval van noodgevallen 0497/53.62.96 
directie@vbszevergem.be 
 

Secretariaat  Mieke Stassens 
administratie@vbszevergem.be 
 

Zorgcoördinator Joke Dedoncker 
zorgco@vbszevergem.be 
 

Leerkrachtenteam Contacten met de leerkrachten, de zorgcoördinator, het 
secretariaat,… gebeuren via de telefoon of mailadres van 
de school 
09/385.47.13 
Elke leerkracht beschikt over een emailadres van de 
school: voornaam.famielienaam@vbszevergem.be 
 

Schoolstructuur Adres: Dorp 32, 9840 Zevergem 
Telefoon:09/385.47.13 
e-mail: info@vbszevergem.be 
 

Scholengemeenschap Naam: ‘Katholiek Basisonderwijs Schelde-Leie’ 
Participerende scholen: Vrije Basisschool van De Pinte, Na-
zareth, Eke, Sint-Martens-Latem, Deurle, Zwijnaarde en 
Zevergem. 
Coördinerend directeur: Geert De Troyer 
geert.detroyer@sg-scheldeleie.be 
 

Schoolbestuur Naam vzw: Vrije Basisschool Zevergem V.Z.W. 
Adres: Dorp 32, 9840 Zevergem 
Voorzitter: Angeline Van Achter 
 

Website van de school  www.vbszevergem.be 
 

Kalender: 
 

Alle belangrijke data (klascontacten, oudercontacten, vrije 
dagen, pedagogische studiedagen,…) kan u terugvinden op de 
kalender op onze website  http://vbszevergem.be/agenda/ 
 

 

mailto:directie@vbszevergem.be
mailto:administratie@vbszevergem.be
mailto:zorgco@vbszevergem.be
mailto:geert.detroyer@sg-scheldeleie.be
http://www.vbszevergem.be/
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2 Organisatie van de school 
Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren Vanaf 7.15 uur ben je welkom op de school (gratis opvang). 
Voormiddag: 8u40 – 11u50  

 op maandag start de school om 9u 

 op woensdag tot 11u25 
Namiddag: 13u10 – 15u50  

 op vrijdag tot 15u25 
 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang. 
 
Voor –en naschoolse opvang: 

 uren:  
o vanaf 7.15 uur. Deze opvang is gratis 
o van 16.05 uur tot 18.00 uur, op vraag tot 19.00 uur. 

(Kies je voor opvang tot 19.00 uur, dan meld je dit gewoon 
een week vooraf even per mail, en het komt in orde.) 

o op woensdag: van 11.40 uur tot 13.00 uur. 
o op vrijdag: van 15.40 uur tot 18.00 uur. 

 Plaats: Vrije Basisschool Zevergem, Dorp 32, 9840 Zevergem 

 Organisatie avondopvang: 
o Grotere kinderen krijgen na wat speeltijd kans om huistaken 

te maken. 
o De kleinsten spelen onder toezicht van hun eigen begeleid-

ster. 
o Kinderen die bij de aanvang van de naschoolse opvang op de 

school aanwezig zijn, worden om veiligheidsredenen automa-
tisch in de opvang opgenomen. Wie alleen naar huis gaat, ver-
trekt meteen na schooltijd en blijft niet spelen op school. 

o Woensdagmiddag is er opvang op school tot 13.00 uur. Kin-
deren die langere opvang nodig hebben kunnen, mits inschrij-
ving, worden opgehaald door de gemeentelijke opvang ‘Ste-
kelbees. Daar kan je terecht tot 19.00 uur. De bus daarheen 
vertrekt onmiddellijk na de schooluren (dus 11u25) en is gra-
tis. 

 Vergoeding:  
o Ochtendopvang: is gratis en wordt aangeboden vanuit de 

school. 
o Avondopvang: 2,22 euro voor het eerste uur en 1,02 euro per 

bijkomend begonnen half uur. 

 Verantwoordelijke(n): De naschoolse opvang op school wordt georga-
niseerd in samenwerking met de gemeentelijke vzw ‘EVA Onsa De 
Pinte (een plaatselijke interscolaire VZW i.s.m. het gemeentebe-
stuur.) Zij zijn te bereiken via www.depinte.be/Onsa, bij de dienst 
Vrije tijd of op het nummer: 09/280.98.43 of via onsa@depinte.be; 
 

Middagopvang: 

 Uren: 11.50 uur tot 13.10 uur  
(De kinderen die het middagmaal thuis gebruiken, kunnen terug op de 
speelplaats komen vanaf 12.50 uur) 

 Plaats: Vrije Basisschool Zevergem, Dorp 32, 9840 Zevergem 
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 Vergoeding: In samenspraak met het gemeentebestuur De Pinte en 
alle scholen van De Pinte wordt een vergoeding aangerekend van 0.35 
cent per middag. 
 

Toegankelijk-
heid 

VOOR DE KINDEREN: 

 Het is niet toegelaten na schooltijd vergeten voorwerpen op te halen 
in de klaslokalen, wanneer de klasleerkracht niet meer in de klas 
aanwezig is. Kinderen mogen trouwens nooit alleen en zonder toe-
stemming een klaslokaal betreden. 

 De kinderen mogen tevens in geen enkel geval zonder toestemming 
de school verlaten. 

 Wanneer de ouders zich op de speelplaats of aan de poort bevinden, 
acht de school de toezichters niet meer verantwoordelijk voor deze 
kinderen. 

VOOR DE OUDERS:  

 De ouders begeleiden de kinderen van het lager in principe tot aan 
het hekken of tot op de speelplaats. 

 Stuur je kind niet zomaar vanuit de wagen naar school, misschien 
keert het nog terug. 

 Ouders of derden begeven zich nooit rechtstreeks naar de klaslo-
kalen. Men meldt zich steeds aan. 

o Indien de situatie dit vereist kan er altijd een uitzondering ge-
maakt worden.  

o Wie een onderhoud wenst, maakt daarom best even een af-
spraak, zodat de klaswerking niet wordt gestoord. De directie 
kan steeds aanwezig zijn bij een overleg.  

 

Verlaten van 
de school 

De kinderen verlaten uitsluitend op deze wijze de school: 
1. Ze gaan buiten met de rij van de fietsers of voetgangers en nemen 

dan onmiddellijk de door de ouders opgelegde, kortste of veiligste 
weg naar huis. 

OF 
2. Ze worden afgehaald op de speelplaats.(Ze wachten eerst even in de 

klasrij, daarna mogen ze spelen.) 
 Aan of buiten de schoolpoort op de ouders wachten wordt om vei-

ligheidsredenen verboden. De kleuters en andere wachtende kin-
deren worden dus op de speelplaats afgehaald, zodra de ouders 
daartoe worden uitgenodigd. 

OF 
3. De kinderen hebben schriftelijke (agenda, …) toestemming van de ou-

ders nodig om de school op een ander tijdstip, dus niet met de ge-
wone rij, zelfstandig te verlaten. Ze mogen dan de school op dit tijd-
stip verlaten na toelating te vragen aan de toezichthouder. 
 

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN: 

 Indien de kinderen worden opgehaald door personen onbekend aan de 
school wordt dit door de ouders aangekondigd. 

 Iedereen houdt rekening met de aanwijzingen van de gemachtigde 
opzichter. We gebruiken steeds het zebrapad. 

 Wie de kinderen afhaalt, wordt dringend verzocht de wagen te parke-
ren op de voorziene parkeerplaatsen in de dorpskom. Gelieve niet 
voor de poort van de buren of het voetpad te stationeren. 

 Haal de kinderen daadwerkelijk af, en spreek dus niet af op een an-
dere plaats. Dit is een kleine moeite voor de veiligheid van je kin-
deren, het kan immers altijd voorkomen dat u niet tijdig op de plaats 
van afspraak bent. 

 Kinderen die bij de aanvang van de naschoolse opvang op de school 
aanwezig zijn, worden automatisch in de opvang opgenomen. 
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 Geef uw kinderen die zelfstandig naar huis gaan de opdracht onmid-
dellijk naar de school terug te keren indien ze niemand thuis vinden. 

 Sta uw kinderen niet toe na schooltijd op straat te blijven rondhan-
gen alvorens naar huis te gaan. 

Afwezig-   
heden 

WEGENS ZIEKTE (zie ook DEEL III ‘5.Afwezigheden’ m.b. 5.1): 
Dit is een gewettigde afwezigheid, mits de voorlegging van een van volgende 
documenten: 

a) een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een 
van de volgende gevallen gaat: 

- een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvol-
gende kalenderdagen; 

- een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leer-
ling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest  
voor een ziekteperiode van maximum 3 kalenderdagen; 

 Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een 
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een ortho-
dontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een 
erkend labo; 

b) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder 
(code Z). De afwezigheid wegens ziekte mag een periode van drie op-
eenvolgende kalenderdagen niet overschrijden en kan hoogstens vier 
maal per schooljaar worden ingediend. Onder een ouder wordt ver-
staan een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in 
feite de leerling onder zijn bewaring heeft. 
Voorwaarden 

- Het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, 
dan is een briefje van de ouders voldoende. 

- Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 
Gebruik hiertoe de 4 genummerde briefjes in bijlage. 

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

 Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) 
moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De 
ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het 
ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacte-
ren bij twijfel over een medisch attest. 

 
OM ANDERE REDENEN: 
De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. (zie DEEL III ‘5. Afwe-
zigheden’ m.b. 5.2 en 5.3)  
De directie mag geen toestemming geven om vroeger op reis te vertrekken of 
later terug te keren.  
 

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEID (zie ook DEEL III ‘5. Afwezigheden’ m.b. 5.4) 
Van zodra een leerplichtige leerling meer dan vijf halve schooldagen proble-
matisch (dus niet-gewettigde) afwezig is, stelt de school samen met het CLB 
een begeleidingsdossier op. 
 
Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve 
uitsluiting 
(zie ook DEEL III ‘9. Herstel –en sancioneringsbeleid’ m.b. 9.4.): 
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke 
of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de school aan de ou-
ders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet 
voor opvang zorgen. Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, 
een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd 
heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid 
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Te laat      
komen 
 
Zie ook  
DEEL III 1.2 

Te laat komen op school stoort het klasleven en wordt daarom niet aanvaard, 
ook niet bij kleuters.   
In principe melden kinderen die te laat op school aankomen, of hun ouders, 
zich bij de directeur of het secretariaat voor een verklaring.  
Frequent te laat komen kan aanleiding geven tot ordemaatregelen. 

3 Samenwerking 

3.1 Met de ouders 
 

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

kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met 

de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagement-

verklaring tussen school en ouder). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds te-

recht. We vragen uitdrukkelijk om geen schoolgerelateerde vragen of bezorgdheden via soci-

ale media of sms te verspreiden.  

 

Samenwerking 
  
Zie ook  
DEEL III 1.1 

Dat wij ervan overtuigd zijn dat ouders en school nauw moeten 
samenwerken voor het welzijn van de kinderen kan u lezen in “Ons 
Project” (DEEL II).  
Wij wensen u, ouders, dan ook grondig en met regelmaat te infor-
meren. Gedurende het schooljaar zijn ouders steeds nadrukkelijk 
welkom voor een onderhoud met de leerkracht of de directeur. 
Om echt tijd voor u vrij te kunnen maken, en om de klas niet te 
storen, waarderen we dat u een afspraak maakt. (Het onderhoud 
kan meestal zelfs nog dezelfde dag of de volgende dag plaatsvin-
den.). Indien we dit nodig achten, kan het ook voorkomen dat 
wijzelf de ouders uitnodigen voor een gesprek.  
We maken dus graag tijd voor u. We durven dan ook vragen de 
leerkrachten en directie slechts thuis te storen als het echt héél 
dringend is. In de kleuterklas heeft u tevens het Heen-en-Weer-
boekje om kleine berichten uit te wisselen. In het lager kan dit 
ook via de klasagenda. 
 

Contact Contactpersoon: Ilse De Cnuydt 
directie@vbszevergem.be of 09/385.47.13 

Ouderraad 
 
Zie ook 
DEEL III 19.2 

Voorzitter: Adinda Deboevere 
Contactgegevens  en leden zijn terug te vinden op onze website 
http://vbszevergem.be/ouderraad/ 
 
 

Schoolraad 
 
Zie ook  
DEEL III 19.1 

Voorzitter: Noémie Saey 
Voorstelling en leden zijn terug te vinden op de website  
http://vbszevergem.be/schoolraad/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@vbszevergem.be
http://vbszevergem.be/ouderraad/
http://vbszevergem.be/schoolraad/
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3.2 Met de leerlingen 
 

Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure en samenstelling: Om de leerlingen in-

spraak en verantwoordelijkheid te geven binnen het schoolge-

beuren werken we met een ‘schoolkring’. Uitgaande van een 

thema, liefst aangebracht door de kinderen zelf, wordt binnen 

de klas een discussie opgesteld. Enkele afgevaardigden per klas-

groep mogen dan de besluiten komen toelichten tijdens een 

‘schoolkring’ met de directie. 

We opteren voor dit, eerder informele, model omdat een derge-

lijke werkwijze aansluit bij onze pedagogische principes. 

Indien 10 procent van de 10 tot 13 jarigen daarom vragen wordt 

echter voor dat schooljaar een formele leerlingenraad opgericht, 

zoals voorzien in de voorschriften. 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. De school zal met-

een ingrijpen, en beschikt over een uitvoerig pestactieplan, dat 

u steeds kunt ter inzage vragen. 

Verantwoordelijke klasleraar: Carine Vande Woestijne en direc-

teur Ilse De Cnuydt 

3.3 Met externen 
Centrum voor Leer-
lingbegeleiding 
(CLB) 

Onze school werkt samen met het CLB  
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze  
http://www.vclbdeinze.be 
Adres: Kattestraat 22, 9800 Deinze 
Telefoon: 09/381.06.80 
Algemeen mailadres: info@vclbdeinze.be 
Contactpersoon CLB: onthaalmedewerkster Leen Christiaens             
                                (leen.christiaens@vclbdeinze.be) 
Arts CLB:  Nathalie Nuttinck (nathalie.nuttinck@vclbdeinze.be) 
 

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

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwe-

zigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan 

bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op 

de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking 

aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je 

niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en 

discreet. 

 

Ondersteuningsnet-

werk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Diver-

GENT  

http://www.vclbdeinze.be/
mailto:info@vclbdeinze.be
mailto:leen.christiaens@vclbdeinze.be
mailto:nathalie.nuttinck@vclbdeinze.be
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Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen 

over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aan-

spreekpunt voor ouders: basis@divergent.gent   

 

3.4 Nuttige adressen 
 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake Leerlin-

genrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie Zorgvuldig Be-

stuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:basis@divergent.gent
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II – PEDAGOGISCH PROJECT 

Zie ‘ons schoolproject’ op www.vbszevergem.be 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoog-
school. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of re-
ligieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners 
zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katho-
lieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school 
verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten 
dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze 
hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen 
stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van 

de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de web-

site van onze school of via de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbszevergem.be/
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DEEL III – HET REGLEMENT 

1 Engagementsverklaring tussen school en 
ouders. 

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

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring 

wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze 

afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

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

1.1 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 klascontacten, open klas-

namiddagen, enz. U kan o.m. op deze wijze kennis maken met de leraar van uw kind en met 

de manier van werken.. 

 De klascontacten zijn informatieve bijeenkomsten voor alle ouders van een klas-

groep. De klasleraar licht de groep ouders uitvoerig in over het reilen en zeilen in 

de klas. Waar liggen de accenten? Wat is specifiek aan de werking in de klas? Met 

welke afspraken dienen kinderen rekening te houden? Hoe kan je je kleu-

ter/schoolkind in deze groep begeleiden? Wat verwachten we van de ouders? De 

klascontacten vinden in het begin van de maand september plaats om iedereen zo 

vlug als mogelijk te informeren. De informatie is heel belangrijk voor de ouders, 

we verwachten dat van iedere leerling een ouder deze bijeenkomst bijwoont. 

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

telijk via de rapporten.  

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

ten we u weten op welke data die doorgaan.  

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 of de directie. Dat doe je door een mail 

te sturen naar schoolzevergem@telenet.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. 

mailto:schoolzevergem@telenet.be
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1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelma-
tig 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 bege-

leidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen 

en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs, en voor het uitrei-

ken van het getuigschrift basisonderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 

en aan het CLB. 

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

het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De schooluren zijn terug te vinden in DEEL I 

‘2.Organisatie van de school’. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de direc-

tie of het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 9.15 uur verwittigt bij afwezigheid 

van je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problemati-
sche 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 : als een afwezigheid 

problematisch is en herhaaldelijk voorkomt (zoals wettelijk bepaald, vanaf 5 halve dagen) en 

in enkele andere gevallen wordt het CLB gecontacteerd voor overleg en kan er een begelei-

dingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.  

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

schikte aanpak zoeken. 

 

1.3 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 leerling-

volgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte indi-

viduele 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 voor-

stellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds 

eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 

nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

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

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 

en wat wij van jou als ouder verwachten. 
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We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

 

 

1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijs-
taal. 

 

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 sti-

muleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke 

initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
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2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving 
punt 3) 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze web-

site. 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch pro-

ject en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. 

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

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

neer 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 af-
geleverd 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 leer-
ling 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. 

 

 

2.1 Herinschrijving bij overgang van het kleuteronder-
wijs naar het lager onderwijs 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 

bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school. 

 

2.2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoor-

waarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te 

weten over die voorwaarden. 

 

2.3 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 aan-

gepast taaltraject. 
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2.4 Inschrijven en leerplicht 
 

U schrijft uw kind in voor de volledige periode basisonderwijs.  

"Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 van peuters (geboren in 2018) / kleu-

ters en nieuwe leerlingen, zal er met een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden. 

De informatie over de procedure zal door middel van een infobrochure door de gemeente 

verspreid worden en op de schoolwebsite vermeld worden. 

Voor broers/zussen en kinderen van personeel blijft het voorrangsrecht behouden en zij die-

nen zich ook digitaal aan te melden in de voorziene periode (zie folder en website)." 

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.  

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum 

na hun inschrijving.  

Voor de instapdatum mag een kind niet aanwezig zijn, zelfs niet op proef. Bij de WEN-dagen 

dient telkens een ouder aanwezig te zijn.  

Een kind mag slechts in één school worden ingeschreven 

Kleuters zijn niet leerplichtig.  

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk ver-

plicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is 

het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig 

schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.  

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en 

een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting 

bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.  

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 

Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassin-

gen gebeuren.  

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan voor-

afgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

 

2.5 Weigering van inschrijving 
 

2.5.1 Capaciteit 
 

Een school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 

zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website, …. Eens onze capaciteit bereikt is, 

wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdo-

cument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrij-

vingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de in-

schrijving betrekking heeft.  
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Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni 

van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

2.5.2 Andere omstandigheden 
 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de 

school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.  

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

daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de 

school.  

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

wijs, 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 studievoort-

gang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt 

binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.  

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt 

de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschre-

ven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de be-

vestiging van de disproportionaliteit.  

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

kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 

nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag ge-

wijzigd 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 gewij-

zigd, 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 weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de Regering aangeduide personen 

contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij 

de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolreglement 2018-2019 van de Vrije Basisschool Zevergem 19 van 52 

3 Ouderlijk gezag 

3.1. 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 aan-

dacht bieden. Ouders kunnen raad vragen om hun kinderen in het geval van een relatiebreuk 

zorgzaam te begeleiden. Wij hebben daartoe ook infopakketjes.  

 

 

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 
 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de 

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 

vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

 

3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom 
naar de ouders 

 

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

de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen. 

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

 Afspraken in verband met oudercontact. 

 

 

3.4.  Co-schoolschap 
 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een 
leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen 

in- en uitschrijven.    
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4 Organisatie van de leerlingengroepen bin-
nen hetzelfde onderwijsniveau 

4.1 Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 
 

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

een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is 

dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslis-

sing wordt ten aanzien  van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De 

school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar 

voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn school-

loopbaan van school verandert, terechtkomt. 

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

de kleuterschool na een instapdatum). 

4.2 Overgang tussen ondewijsniveaus 
 

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 toelatingsvoor-

waarden. 

 

5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijs-
regelgeving punt 4) 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteron-
derwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn 

niet onderworpen aan de leerplicht. 

5.1  Wegens ziekte 
 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest ver-

plicht.  

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

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

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

 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk bui-

ten de schooluren plaats vinden. 

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

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
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5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden 

is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwe-

zigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af 

aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aan-

verwant; 

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

 het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, ka-

tholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de  
directeur nodig is 

 

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

met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

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

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

waarop topsportbeloften recht hebben); 

 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestij-

den per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 

een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 

5.4 Problematische afwezigheden 
 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het 

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

achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager 

onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsver-

klaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving).De school vindt de aan-

wezigheid van je kind belangrijk.  

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject op-

gestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 
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6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onder-
wijsregelgeving punt 5) 

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

komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, syn-

chroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de di-

recteur 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 on-

derwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een 

geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind 

onderwijs mag krijgen. 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georga-

niseerd 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 me-

dische 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 leerlingen-

groep 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 mogelijk-

heid 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. 
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7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (ex-
tra-murosactiviteiten) 

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

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kin-

deren te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die acti-

viteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 

worden voorzien. 

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

de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één 

van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 

betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

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

zijn. 

8 Getuigschrift op het einde van het basison-
derwijs (zie infobrochure onderwijsregel-
geving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basison-

der-wijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die 

in vol-doende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die 

geen ge-tuigschrift 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 basisonder-

wijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijk-waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling 

geen ge-tuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom 

het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de ver-

dere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van ge-

volgde 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 leervorderin-

gen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vra-

gen. 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassen-

raad. 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 ba-

sisonderwijs.  
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Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wan-

neer 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 basison-

derwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

 wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterda-

gen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

 wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaar-

digde. 

1 Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ont-

vangst 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 schrifte-

lijk aanvragen  

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. 

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 recht-

vaardigen; 

- 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 overwe-

gen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

4 Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aange-

tekende brief:  

Mevr. Angeline Van Achter 
Voorzitter Vrije Basisschool Zevergem VZW 
Dorp 32 
9840 De Pinte-Zevergem 

 

of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school per-

soonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke da-

tum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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

roep 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: 
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 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met be-

wijs 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 kun-

nen 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 samen-

stellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbe-

stuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke com-

missie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

6 De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kun-

nen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroeps-

commissie kan samenkomen, vind je op de schoolwebsite. Het is enkel mogelijk om een ge-

sprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

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

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

of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De be-

roepscommissie 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 te-

gen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als 

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

aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis ge-

bracht. 

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

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

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

herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een ge-

paste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verant-

woordelijkheid 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.  
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9.1 Begeleidende maatregelen 
 

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

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

kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 een gesprek met de zorgcoördinator of de directie    

 een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de 

leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over 

wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; 

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

waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen 

waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden sa-

men met je kind opgevolgd. 

9.2 Herstel  
 

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

ten 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 bemiddelingsgesprek;  

… (dit schooljaar wordt dit beleid verder uitgewerkt.) 

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

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

blijft je kind op school 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. 

9.4 Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afge-

vaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veilig-

heid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan 

kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden 

op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
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9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om 

je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handha-

ven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meege-

deeld. 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 op-

eenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek 

niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
 

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

dagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gevolgd: 

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

val van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoor-

diger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of 

van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ou-

ders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzen-

ding van de brief. 

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

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4 Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aan-

getekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de be-

slissing 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 ver-

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

toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
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Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daar-

aan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

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

 

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

dure 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 beslis-

sing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uit-
sluiting 

 

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

dagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

dure gaat als volgt: 

1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders 

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

Mevr. Angeline Van Achter 
Voorzitter Vrije Basisschool Zevergem VZW 
Dorp 32 
9840 De Pinte-Zevergem 

 

of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school per-

soonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum 

ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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

roep 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 be-

wijs 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 kun-

nen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting be-

twist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samen-

stellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbe-

stuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke com-

missie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

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

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

nodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 

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

baarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

vangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of over-

macht. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

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

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

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

bonden 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 beslis-

sing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk af-

wijzen. 

5 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 

van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bin-

dend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
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10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onder-
wijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-ver-

plichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitga-

ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 

wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 

enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 

de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zie de maximumfactuur.  

- Cultuuruitstappen 

- Sportuitstappen 

- Zwemmen (enkel voor klas 6 gratis) 

- Schoolreis 

- Fruitaanbod op school 

- Busvervoer  

Aankoop turn T-shirt 

Kleuteronderwijs: 

max. € 45 

Lager onderwijs: elk 

leerjaar: max. € 90 
 

 

 

 

€ 11 

 

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

hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. 

Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken 

tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de 

werkelijke kostprijs. 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht 

Drankje 

Maaltijden met soep (kleuter) 

Maaltijden met soep (lager) 

Tijdschrift 

€ 0.35 

€ 0.45 

€ 3 

€ 3.5 

Zie abonnementenlijst 

Meerdaagse uitstappen 

 

Prijs 

Max. € 440 per kind voor 

volledige duur lager on-

derwijs 

3de leerjaar of 4de leerjaar 

4 de leerjaar: sportweek (organisatie vanuit 

de gemeente) 

5de leerjaar of 6de leerjaar 

€ 150 

€ 20 

 

€150 
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10.1 Wijze van betaling 
 

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

rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen maand na afgifte. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige reke-

ning 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 bei-

den een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide 

ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar 

gemaakt hebben. 

 

10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkhe-
den? 

 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opne-

men met de directeur . Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aan-

gepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat 

er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 

school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar 

een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 

dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwe-

zig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al 

gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
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11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving 
punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens 

het jaarlijkse schoolfeest. 

12 Vrijwilligers 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 

De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te infor-

meren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie: VZW Vrije Basisschool Zevergem, Dorp 32, 9840 De Pinte-Zevergem  

Maatschappelijk doel: De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de 

opvoeding en de vorming van de jeugd in christelijk geest, door het organiseren, besturen en 

steunen van vrij katholiek onderwijs en van alle voorzieningen die hiermee verband houden. 

Verplichte verzekering:  De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking 

van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijk-

heid, van de organisatie en de vrijwilligers. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

De school is voldoende verzekerd via het afsluiten van de veiligheidspolis met nummer 

108044 en de schoolpolis met nummer 24000135, bij Winterthur, via het Interdiocesaan Cen-

trum, afdeling verzekeringen. 

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 eer-

der gewoonlijk dan toevallig voorkomt.  

Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan verne-

men ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulp-

verlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke 

informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet 

van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toever-

trouwd.  
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13 Welzijnsbeleid 

13.1 Preventie 
 

 Brandpreventie 

De school zorgt voor frequent terugkerende brandevacuatie-oefeningen.  

 

 Gezondheidsbeleid 

Gezondheidsbevordering beoogt het bijbrengen van een grondhouding gericht op een 

gezonde levensstijl. Dit door kennisoverdracht, bewustwording, attitudevorming, en 

het aanleren van vaardigheden die:  

 nodig zijn om bij jongeren een waardevol, positief zelfbeeld op te bouwen naar 

lichaam en geest en respectvol te leren omgaan met de anderen.  

 noodzakelijk zijn om jongeren verantwoorde keuzes te leren maken ter bevorde-

ring van het emotioneel fysiek, psychisch en sociaal welzijn van zichzelf en de an-

deren (gezin, vrienden, school, omgeving).  

 leiden tot een gefundeerde overtuiging waaruit zich stapsgewijze een adequaat 

gedrag kan ontwikkelen dat leidt tot een zich lichamelijk en geestelijk welbevin-

den en tot welzijn van anderen in hun leefwereld.  

Meer concreet kunnen we stellen dat de school doelgericht en actief aandacht be-

steedt aan de gezondheid van de kinderen. Meer bepaald aan de:  

 fysieke gezondheid (veiligheidsbeleid, lichaamshygiëne, sport en spel, medica-

tiefiche, fruitdag…)  

 psychische gezondheid (faalangst, pesten, stressbestendigheid, aandacht voor 

inspraak en welbevinden, …)  

 sociale gezondheid (werking axendieren, leefhoudingenpuntjes, coöperatieve 

werkvormen, relationele vorming,…)  

Dit door preventieve maatregelen, acties en interventies, zowel op het niveau van de 

school, van de leerkrachten , als van de leerlingen.  

 

Je vindt deze acties geïntegreerd in het hele schoolleven: in het opvoedingsproject, 

in dit  

schoolreglement, in de informatie brochure ‘Ons kleuterhuis’, in talrijke lessen en 

klas 

activiteiten, enz. 

 

 Luizen 

Er wordt speciale aandacht gevraagd voor de luizen. Kinderen die besmet zijn, kun-

nen pas op de school worden toegelaten wanneer ze doeltreffend worden behandeld. 

Ouders worden dringend verzocht hun kinderen heel regelmatig te controleren en 

meteen te behandelen indien nodig. Indien de schooldirectie dit nodig acht, kan de 

CLB-arts worden ingeschakeld. De school zet regelmatig ook een ‘kriebelteam’ in, be-

staande uit ouders en grootouders en geruggensteund door het CLB, om luizen te de-

tecteren. 
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 Verwachtingen naar de ouders: 

o Verwittig de school steeds bij ziekte. 

o Kinderen met koorts horen thuis te rusten 

o Controleer de haren van uw kind(eren) regelmatig op luizen of neten. Verwittig de 

school bij het opmerken van een besmetting.  

 

 Verwachtingen naar de kinderen: 

o Persoonlijke hygiene: handen wassen, neus snuiten, hoesten met hand voor de 

mond, netheid op school en in de toiletten,…  

 

 

 

13.2 Verkeersveiligheid 
 

 Uitstap per fiets 

Wanneer de kinderen per fiets gezamenlijk een uitstap maken dan is het dragen van 

een fietshelm en een fluojasje verplicht. Kinderen die niet over een helm beschikken, 

worden verondersteld een fietshelm te huren van de school à 1 EUR. 

 

 Voeren van leerlingen 

Indien ouders kinderen met de wagen voeren in het kader van een uitstap of een voor-

stelling wordt verwacht dat ze de veiligheid van de kinderen vooropstellen en het ver-

keersreglement respecteren (aantal kinderen, …) De school bezit een aantal kinderzit-

jes die gratis kunnen worden gebruikt. 

 

 Verwachtingen naar de ouders: 

o Breng en haal uw kinderen tijdig en veilig af, geef het goede voorbeeld. 

o Parkeer nooit dubbel, voor de oprit van de buren of op het voetpad. Zorg zelf mee 

voor de veiligheid van uw kinderen door op de voorziene parkeerplaatsen te par-

keren. (Ook achter de kerk is een hele parking beschikbaar.) 

o Respecteer de zone 30 rond onze school. 

 

 Verwachtingen naar de kinderen 

o Kinderen dragen een helm en fluojas als ze met de fiets naar school komen of op 

uitstappen.  

o Kinderen worden aangemoedigd tot het dragen van een fluojas vanaf de herftva-

kantie tot de Paasvakantie. 
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13.3 Medicatie 
 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden 

en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school 

een arts om hulp verzoeken. 

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

je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest  van de dokter dat de 

juiste dosering en toedieningswijze bevat (zie bijlage ‘Medicatiefiche’).  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via 

de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet 

worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar 

een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

Bij chronisch zieke kinderen (epilepsie, diabetes,…) zorgen de ouders ervoor de betrokken 

leerkrachten bij de aanvang van het schooljaar grondig in te lichten.  

o noodzakelijke gegevens (artsen, …)  

o noodsignalen bij het kind: hoe herkennen?  

o wie bellen, verwittigen?  

o Noodmedicatie: wie, wat, waar, wanneer, aan wie vragen, …? (Medicatiefiche invul-

len!)  

o Eventueel de toediening uitleggen en tonen.  

o Noodzakelijke gegevens over de medicatie (dosering, bijwerkingen, …) 

In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van een Epipen, haal je de juiste documenten bij 

de directie of het secretariaat om in te vullen.  

 

 

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 
 

 Eerste hulp 

o De school zorgt voor EHBO-voorzieningen en voor jaarlijkse opleidingen van EHBO-ver-

antwoordelijken op school. Dit zijn: Marijke Nevejans, Mieke Stassens, Annelies Buc-

kens.  

o Er worden op regelmatige basis EHBO cursussen aangeboden aan het hele team.  

o De kinderen van de 6de klas krijgen elk jaar een basiscursus EHBO.  

o Er worden jaarlijks opleidingen gegeven over brandbestrijding aan de verantwoorde-

lijken. Dit zijn Joke Devoldre en Chantal Dewaele.  

 

 Dokter 

o Bij een schoolongeval en het niet kunnen bereiken van de ouders (of na samenspraak 

met de ouders) wordt de huisdokter die door de ouders werd opgegeven verwittigd.  

o Indien dit niet mogelijk is of omwille van hoogdringendheid kan de school om het even 

welke medische bijstand inschakelen. De ouders worden zo spoedig mogelijk verwit-

tigd. 
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 Verzekering 

De kinderen zijn verzekerd bij lichamelijke ongevallen tijdens schoolse activiteiten, of 

op de normale weg van en naar de school. Voor materiële schade aan derden verzeke-

ren de ouders zich door de eigen familiale polis. Ouders melden ongevallen die op 

school of op de normale weg van of naar de school gebeuren onmiddellijk, of zeker zo 

spoedig mogelijk, aan de directie. Aangifteformulieren zijn bij het secretariaat te be-

komen. 

 Gelieve er dan ook voor te zorgen dat het schoolsecretariaat over de meest re-

cente contactgegevens beschikt. Wijzigingen kan u steeds per mail bezorgen. 

 Het aangifteformulier laten invullen door de geneesheer en terugbezorgen op 

school. 

 Alle zorgverstrekkers betalen en de onkostennota’s zorgvuldig bewaren. 

 De onkostennota’s indienen bij het ziekenfonds en de bewijzen van terugbetaling 

bewaren.  

 Na genezing bezorgt u het document “uitgavenstaat” en de ziekenfondsbewijzen  

(restbedrag wordt door de verzekering betaald) en onkostennota’s aan het school-

secreatriaat. (onze schoolverzekeraar: Inderdiocesaan Centrum, afdeling Verzeke-

ringen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel) 

 

 

 

13.5 Rookverbod 
 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod over-

treedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat 

het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de di-

recteur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 



Schoolreglement 2018-2019 van de Vrije Basisschool Zevergem 37 van 52 

14 Afspraken en leefregels 

14.1 Gedragsregels 
 

 Ons kleuterhuis is een wegwijsboekje waarin alle leefregels van de kleuters nader beke-

ken en besproken worden. Dit is terug te vinden op onze website bij de brochure ‘Ons 

kleuterhuis’. 

 Het schoolleven is de leidraad voor de afspraken die op schoolniveau gemaakt worden 

voor de lagere school. Daar worden alle praktische regels van de school weergeven op ni-

veau van het kind.  Dit is terug te vinden op onze website bij de brochure ‘schoolleven’.  

 De belangrijke rol van de ouders:  

o Een kind luistert niet zozeer naar wat ouders en opvoeders zeggen, maar kijkt 

vooral naar wat ze doen, naar wat ze voorleven. Daarom is het uitermate be-

langrijk dat het bij de ouders een positieve interesse opmerkt voor het schoolle-

ven. Toon je kind je belangstelling voor wat het op school meemaakt, leef mee 

met je kind. Deel het enthousiasme, door deel te nemen aan allerhande activi-

teiten op school, van mosselfeest tot vormingsavond. Vermijd er zelf de oorzaak 

van te zijn dat je kinderen geschokt zijn in hun vertrouwen in hun leerkracht. 

Wees, in tegendeel, loyaal ten opzichte van de leerkrachten. Ongetwijfeld wor-

den soms fouten gemaakt. Bewaar echter eventuele kritiek voor een gesprek 

met de betrokken leerkracht of de directeur, in plaats van er je kind mee te 

schaden door openlijk de leerkracht in een slecht daglicht te stellen. Je kind is 

gevoelig voor die dingen!  

o Kinderen leren het beste als ze zich goed voelen en zich betrokken weten. De 

ouders zorgen ervoor de klasagenda’s in het lager en de Heen & Weer -boekjes 

van de kleuters dagelijks na te zien. De agenda’s worden grondig bijgehouden 

door de kinderen en dagelijks getekend door een ouder.  

o Dikwijls verschijnen belangrijke mededelingen in het INFOOTJE en op de school-

site. Ook de schoolkalender wordt daar gepubliceerd. We gaan ervan uit dat 

deze informatie door de ouders is gekend. Bezoek met regelmaat de website.  

o Toetsen worden na correctie door de leerkracht ter inzage meegegeven. Iedere 

toets wordt door een ouder nagezien en ondertekend terugbezorgd.  

o Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kun-

nen door de directie en leerkrachten verboden worden. 
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14.2 Persoonlijke bezittingen 
 

 Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.: 

o GSM: Je mag een GSM bij hebben. Dit kan nuttig zijn voor kinderen die bijvoorbeeld 

alleen huiswaarts fietsen. De GSM staat op school echter altijd uit, ook tijdens de 

speeltijden. Je ouders kunnen je bereiken via de schooltelefoon. 

o GELD: In principe moeten we géén geld mee hebben op school. Alle uitgaven worden 

verrekend op de maandelijkse rekening. 

o wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn ten strengste ver-

boden en worden ook onmiddellijk afgenomen van het kind. 

o We brengen geen waardevolle voorwerpen of duur speelgoed mee naar de school. We 

denken hierbij bijvoorbeeld aan walkman, computerspelletjes, juwelen, …… 

 De school is in géén geval aansprakelijk voor verlies of beschadiging, en 

deze voorwerpen zijn niet verzekerd 

14.3 Milieu op school 
 

 Schoolacties: MOS-school met schooltuintje, strapdag, zwerfvuilactie,…  

 Verwachtingen naar de ouders: 

o gebruik boterhamdoos 

o gebruik koekendoosjes 

o waterflesjes mogen meegegeven worden voor in de klas 

o geen frisdrank op school!  

 Verwachtingen naar de kinderen: 

o Op school sorteren wij ons afval: PMD, restafval, compost, papier en karton.  

14.4 Eerbied voor materiaal 
 

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

school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veel-

vuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materi-

aal aanrekenen aan de ouders. 

14.5 Bewegingsopvoeding en zwemmen. 
 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle 

kinderen moeten er verplicht aan deelnemen.  

De kinderen dragen in deze lessen verplicht de opgelegde kledij. Ook de beheerders van het 

zwembad stellen bepaalde eisen.  

Wie niet mag sporten of zwemmen bezorgt de leerkracht een briefje van de ouders. Er is een 

doktersattest vereist om meer dan drie opeenvolgende keren de lessen L.O. of zwemmen te 

verzuimen. 
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14.6 Afspraken rond pesten 
 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld zetten 

wij de verschillende stappen van ons pestactieplan.  

Wij geloven ook in een preventieve aanpak zien:  

- werken het preventief en positief ‘schoolklimaat’ van alle betrokkenen : de directie, de 

leerkrachten, de leerlingen, de ouders, het onderhoudspersoneel, het administratief 

personeel,…. 

- aanbrengen van ‘sociale vaardigheden’. Het maakt kinderen assertief, het vergroot hun 

inlevingsvermogen en het brengt hen verantwoordelijkheid bij. Kortom het geeft hen 

een gezonde kijk op het sociaal gebeuren rondom hen. Als communicatiemiddel hante-

ren we de dieren van de Axenroos (Cuvelier).  

- Onze buddywerking waar iedereen verantwoordelijkheden heeft en neemt. Op die ma-

nier leren de kinderen respect hebben voor wat een ander voor hen doet.  

- De ouders betrekken in het verhaal: We hopen dat onze ouders waakzaam zijn voor 

signalen van de pesters zelf. Wanneer we voortdurend om hetzelfde kind lachen, wan-

neer we iemand “truttig” en vervelend vinden en dit steeds weer uiten, wanneer we ie-

mand nadrukkelijk uitsluiten bij ons verjaardagsfeestje,… dan moeten onze ouders eens 

stevig met ons praten, want het is dan tijd om in te grijpen ! Problemen van welke aard 

dan ook, kunnen we steeds met onze leerkrachten of met de directie bespreken. Veel 

kans dat we samen een oplossing vinden. 

14.7 Taken en lessen  
 

 De leerlingen zijn verplicht de huiswerken, taken en lessen af te werken of te studeren 

tegen de, in de agenda opgegeven, voorziene datum. Indien een kind taken of lessen, die 

het slechts één avond op voorhand opgegeven krijgt, omwille van een persoonlijke, fami-

liale of medische reden niet tijdig kan afwerken, wordt dit door de ouders schriftelijk ge-

meld.  

 Ouders die bij lessen of taken bepaalde moeilijkheden ondervinden, kunnen de taak 

vroegtijdig doen beëindigen, en dit op de taak noteren ter informatie van de leerkracht.  

 De klasagenda wordt grondig bijgehouden en dagelijks door één van de ouders onderte-

kend. Ook toetsen worden gehandtekend. 

 

14.8 Agenda van je kind 
 

 De schoolagenda van de kinderen van de lagere school is een bindmiddel tussen de klas en 

de ouders en omgekeerd. In de schoolagenda kunt u ook korte berichten van de leerkracht 

en de directie vinden of zelf iets melden aan de leerkracht. 

 Huiswerken, lessen en vooraf aangekondigde toetsen worden in de agenda genoteerd on-

der begeleiding van de klasleerkracht.  

 Tijdens het eerste klascontact op de infoavond in september worden duidelijke afspraken 

gemaakt met de ouders en de klastitularis. 

 Magen wij u vragen er een gewoonte van te maken dagelijks de agenda van uw kind in te 

kijken en deze wekelijks te ondertekenen.  
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15 Leerlingenevaluatie 

15.1 Informatieve contactmomenten voor de ouders 
 

Eerste reeks oudercontacten eind november.  

Deze oudercontacten werden gespreid over een drietal dagen (kleuterhuis, 

klassen 1,2,3 en klassen 4,5,6).  

Tweede reeks oudercontacten in maart/april.  

Er wordt een avond voorzien voor de kleuters en een avond voor de klassen 1 

tot en met 5.  

Zesde leerjaar: studiekeuze.  

Het zesde leerjaar organiseert omwille van de problematiek van de studieori-

ëntatie en schoolkeuze een oudercontact in februari. Dan kan ook het CLB 

worden geconsulteerd en werden een aantal lessen en activiteiten omtrent de 

studiekeuze afgerond.  

Enkele bemerkingen hierbij:  

o We verwachten dat alle ouders op de uitnodigingen ingaan. Wie onmoge-

lijk kan komen, adviseren we om een afspraak te vragen op een andere 

dag. Dit laatste geldt eveneens voor ouders die nood hebben aan een meer 

uitvoerig gesprek.  

Laatste rapport:  

o Indien er nood is aan overleg dan wachten we natuurlijk de laatste school-

dagen niet af, en wordt u zeker uitgenodigd voor een gesprek. De ouders 

krijgen het rapport enige dagen voor het einde van het schooljaar ter be-

schikking. Indien ze dit wensen kunnen ze nog een gesprek hierover aan-

vragen. 

 

15.2 De rapporten nader bekeken: 
In het lager zijn er formele initiatieven om ouders te informeren.  

 

15.2.1 Toetsen 
De toetsen die uw kind maakt, krijgt het na correctie door de leerkracht mee ter in-

zage en ondertekening. Zo kunt u uw kind dag na dag volgen. Kijk deze toetsen samen 

in en bespreek de resultaten met uw kind.  

o Werd voldoende en/of efficiënt gestudeerd?  

o Wat vraagt nog inoefening?  

o Waarvoor vraagt u het best nog eens wat uitleg of oefeningen aan de leer-

kracht?  

o Waarvoor moet uw kind zich extra inspannen? 
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15.2.2 Rapport 
 Uw kind krijgt 6 maal per schooljaar een perioderapportje mee, in principe volgens 

volgend rooster: (de tijdstippen zijn richtinggevend, en variëren volgens de omstan-

digheden) 

1. perioderapport 1: Half oktober 

2. perioderapport 2: Eind november 

3. perioderapport 3 + syntheserapport: Eind januari 

4. perioderapport 4: Half maart 

5. perioderapport 5: Half mei 

6. perioderapport 6 + syntheserapport: Einde schooljaar 

 

Het rapport is een nuttig instrument in het samenwerken tussen school en ouders, ten 

bate van het kind. Nuttig, maar ... beperkt. Het rapport vraagt toelichting en ge-

sprek. Het zet aan tot contact tussen school en gezin, het vervangt dit zeker niet. 

 

Een rapport zegt dus veel, maar niet alles. Cijfers en letters drukken uit hoe het kind 

zich ontwikkelt en welke vorderingen het maakt op school. Beoordeel een kind echter 

niet alleen op basis van cijfers.  

Cijfers moet u steeds bekijken samen met de mededelingen van de leerkracht en de 

informatie in verband met attituden op het leefrapport. Soms geeft het rapport cij-

fers weer die niet vergelijkbaar zijn met deze van andere kinderen.  

We gebruiken voor kinderen voor wie het wat moeilijk wordt de zogenaamde T E A M -

codes:  

T: wil zeggen dat de toets werd gemaakt met extra tijd, dus aan een te laag 

tempo.  

E: wil zeggen dat extra hulp werd gegeven (bijv. voorfgaandelijke bespreking 

van de vragen, …). De E kan ook slaan op een extra, tweede, toetskans.  

A: wil zeggen dat de toets zelf inhoudelijk werd aangepast (minder vragen, 

iets gemakkelijker vragen, uitsluitend basisleerstof, minder leerstof,…). Wan-

neer de leerstof wordt verrijkt of verdiept voor kinderen die extra uitdagingen 

nodig hebben dan gebruiken we de A! – code. Dit kind maakte dus moeilijkere 

oefeningen. (A!: uitzonderlijk kan een leersterk kind ook moeilijke leerstof als 

toets krijgen.)  

M: wil zeggen dat je kind extra materiaal mocht gebruiken ter ondersteuning.  

Houd er als ouder goed rekening mee dat toetsen, voorzien van een TEAM-code, niet 

de werkelijke prestaties weergeven!  

 

Indien A-codes (andere leerstof!) regelmatig worden gebruikt en zeker als 

wordt afgeweken van de basisleerstof, dan gebeuren deze aanpassingen altijd 

in overleg met de ouders en met het CLB. Het kan dan immers voorkomen dat 

door de vergaande differentiatie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, 

waardoor een kind verplicht naar het eerste jaar B gaat, bij overgang naar het 

secundair.  
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ReDiCoDis: Achter deze term zitten een reeks maatregelen verscholen 

die we nemen om het onderwijs aan te passen aan de individuele no-

den van sommige kinderen met een leerstoornis. Dit door te Remedi-

ëren, te Differentiëren, te Compenseren en desnoods te Dispenseren. 

Het gaat dus voornamelijk over kinderen die ook al schoolextern in be-

handeling zijn voor bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, DCD, …en dit in 

overleg met het CLB. Indien we het nodig achten vrij ingrijpende maat-

regelen te nemen (zoals het dispenseren van leerstof waardoor een 

kind andere leerstof krijgt aangeboden dan klasgenoten) dan overleg-

gen we hierover uitvoerig met de ouders en worden de beslissingen en 

de mogelijke gevolgen hiervan schriftelijk vastgelegd. 

 

Vanzelfsprekend kunnen we door deze gedifferentieerde resultaten op geen enkel 

rapport een klasmediaan of klasgemiddelde meedelen. Deze cijfers zouden weinig re-

levant zijn, gelet op het feit dat enkele kinderen hoger scoren, door de extra hulp of 

extra kansen.  

 

We nodigen u uit mee te delen wat u zelf wenselijk of nodig acht, ofwel op het rap-

port of op andere manieren. 

 

 

WAT ZIT IN DE RAPPORTMAP? 

- HET LEEFHOUDINGENRAPPORT vermeldt hoe uw kind leeft en zich gedraagt op 

school en in de klas. Zijn sociaal gedrag toont aan hoe het is en hoe het zich 

voordoet, hoe zijn karakter ontwikkelt. Wij beoordelen deze houdingen vanuit 

observaties en drukken die uit met een letter.  

o F = Flink  

o G = Goed zo!  

o V = Voldoende 

o K = kan beter! 

o O = onvoldoende 

- HET PERIODERAPPORT: De leerlingen krijgen 6 maal een perioderapport. 

Daarin staan de resultaten van de toetsen voor de verschillende vakken.  

In dit rapport is het overzicht van de toetsen veel belangrijker dan het globale 

puntenoverzicht. U vindt daarop immers de score per toets en de eventuele 

TEAM-code, die u vertelt op welke wijze het resultaat tot stand kwam. (U 

vindt de uitleg bij de TEAM-codes ook in het rapportmapje.) 

- HET SYNTHESERAPPORT geeft tweemaal per jaar een samenvatting van de pe-

rioderapporten. De puntenschaal op het syntheserapport stemt ongeveer over-

een met het aantal uren dat het weekrooster hiervoor voorziet. U kan dus 

moeilijk zelf de percenten berekenen, indien u deze puntgewichten niet kunt 

toepassen. Zoals hoger al gemeld komen op de rapporten geen klasgemiddel-

den of medianen.  

- RAPPORT BEWEGINGSOPVOEDING: Voor lichamelijke opvoeding wordt een af-

zonderlijk rapport gehanteerd dat telkens met de syntheserapporten wordt 

meegegeven.  
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15.3 Studieadvies en Basoformulier bij overgang naar secun-
dair 

Voor de kinderen van het zesde leerjaar wordt halfweg het schooljaar door de klas-

senraad een studieadvies opgesteld. Dit schriftelijk studieadvies wordt toegelicht op 

een oudercontact. Dit document is, zoals de naam duidelijk maakt, alleen adviserend.  

 

Om de secundaire school de kans te geven op een adequate en snelle wijze in te spe-

len op de noden van jouw kind wordt op het einde van het schooljaar een Basoformu-

lier meegegeven. Dit document geeft de mogelijkheden van een kind en de aan-

dachtspunten beknopt weer. Ook ouders en de leerlingen zelf krijgen kans om een 

Baso-formulier aan te vullen. Ouders die niet wensen dat informatie wordt doorgege-

ven delen dit ten laatste op de laatste schooldag schriftelijk mee aan de directie.  

 

KASSENRAAD: De klassenraad wordt gevormd door “Het team van personeelsleden dat 

onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid 

draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leer-

lingengroep of individuele leerling. Een jaartje vroeger instappen in het lager onder-

wijs kan alleen na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 
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16 Leerlingenbegeleiding 

16.1 Leerlingenbegeleiding door de school zelf georga-
niseerd. 

 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegelei-

ding te voorzien. Dit doen wij door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leer-

ling actief in te zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en so-

ciaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg – en gelijke kansenbeleid be-

steedt elke leerkracht bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die 

kansen dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke onder-

wijsbehoeften. Concreet: zie ons “Geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding. 

 

16.2 Leerlingenbegeleiding door het CLB 

16.2.1 Contactgegevens 
De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Deinze. 

Adres: Kattestraat 22 
  9800 Deinze 

Tel.: 09 381 06 80 
Algemeen mailadres: info@vclbdeinze.be 
Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Bei-

den zijn terug te vinden op onze website www.vclbdeinze.be 

Het CLB is open:  

 Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.  

 Op dinsdag is het CLB bijkomend open van 16u30 tot 18u. 
Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordappa-
raat.  
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie 
kan daarover de nodige informatie geven).    
Het CLB is gesloten: 

- van 15/07 t.e.m. 15/08, 
- tijdens de kerstvakantie en tijdens de paasvakantie (telkens met uitzondering 

van 2 dagen, data terug te vinden op www.vclbdeinze.be) 
 

16.2.2 De CLB-werking 
A. Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluis-

tert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het 
CLB. 

 
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de 
onthaalmedewerker.  
Op school kan nagevraagd worden wie de onthaalmedewerker is en hoe die kan gecon-
tacteerd worden. Dit is ook terug te vinden op de CLB-website www.vclbdeinze.be.  
 
Afhankelijk van de vraag  

- neemt de onthaalmedewerker dit verder op 
- geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het traject team 

van het CLB 
- verwijst de onthaalmedewerker door naar externe hulpverleners. 

mailto:info@vclbdeinze.be
http://www.vclbdeinze.be/
http://www.vclbdeinze.be/
http://www.vclbdeinze.be/
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B. In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maat-

schappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij ver-
antwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden 
doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan vaste scholen. 

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen: 

 gedrag en opvoeding 

 gezondheid 

 leren en studeren 

 studie- en schoolkeuze 
 
Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit 
vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is ge-
beurd, 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 ver-
dere gesprekken volgen. 
 
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instem-
ming 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 
 

C. In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de ‘systematische 
contactmomenten’ (vanaf 2018-2019 worden de medische onderzoeken zo genoemd) 
en nemen ze vragen op rond besmettelijke ziekten.  

 
Deelname aan de systematische contactmomenten is verplicht. De ouders of de leer-
ling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door 
een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden 
(formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch on-
derzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of verpleegkundige. De resulta-
ten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch 
onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door het CLB, moet je 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 preven-
tieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt wel reke-
ning met de schoolorganisatie. 
 

D. Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale 
infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende de school-
loopbaan.  

 
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 verant-
woordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een an-
dere school. 
 
Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegelei-
ding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.  
 
Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. 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. 
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Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan derden (= geen schoolperso-
neel), dan kan dit enkel op verzoek van of mits schriftelijke toestemming van de be-
kwame leerling of de ouders. 
Bij het doorgeven en het gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de 
regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Enkel bij schriftelijke vragen van het parket in verontrustende situaties kan het CLB 
zonder toestemming, maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, infor-
matie 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, dan kan het zonder toelating, maar met me-
deweten 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. 

 

16.2.3 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 deon-
tologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dos-
sier 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 ou-
ders 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 wor-
den bij het CLB van de vorige school.  
 
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (medi-
sche onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen), (indien van toepassing) een 
kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hier-
tegen is geen verzet mogelijk. 
 
Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst 
uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroe-
ger 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 volgend adres: 
CLB Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze 
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16.2.4 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 ma-
nier 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 Deinze 
t.a.v. Patrick D’Oosterlinck 
Kattestraat 22, 9800 Deinze 
Email patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be  

De directie neemt contact met je op binnen de 10 werkdagen (met opschorting van de slui-
tingsperiodes 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 wor-
den aan de afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be
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17 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 
(zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregel-
geving) 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 

lestijden: 

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

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

per week, verplaatsingen inbegrepen). 

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

tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

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 revali-

datie blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat moti-

veert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, ver-

meld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 

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

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

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

plaatsvinden; 

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

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 

voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalida-

tietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

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

de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker be-

zorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school 

en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

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

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

wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 
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18 Privacy (zie punt 10 infobrochure onder-
wijsregelgeving)  

18.1 Welke informatie houden we over je bij? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 

doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vra-

gen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –bege-

leiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toe-

stemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wisa. We maken met de softwareleveran-

ciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet 

gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat 

niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen 

die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de onder-

steuner.  

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

de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de direc-

teur 

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolver-
andering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school on-

der de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. 

Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 

overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de 

schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 

scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 

een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in het In-

footje 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, zul-

len dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opna-

mes niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken 

en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestem-

mingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel 
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indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou 

hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je 

kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met … . 

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

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 

andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 

toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben ge-

kregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krij-

gen 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.  

18.5 Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrok-

ken beelden vlot vinden. 

19 Participatie 

19.1 Schoolraad 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, per-

soneelsgeleding 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 kun-

nen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

De aanstelling van vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad, gebeurt door de ou-

derraad en zijn leden van de ouderraad. De leerkrachten worden afgevaardigd door de perso-

neelsvergadering. De schoolraad kiest leden van de lokale gemeenschap 

19.2 Ouderraad 
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 

een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kun-

nen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

Alle ouders worden verzocht zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. Binnen de schoot 

van de ouderraad worden dan ouders aangeduid die de oudergroep vertegenwoordigen op de 

schoolraad. 
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20 Klachtenregeling 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbe-

stuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelin-

gen, dan kan je contact opnemen met de directeur. 

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

in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via be-

middeling tot een oplossing te komen. 

 

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

je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedra-

gingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissin-

gen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht 

moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het corresponden-

tieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contact-

formulier op de website van de Klachtencommissie. 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeg-

gen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

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

heeft. 

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

oordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

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

deld. 

 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 za-

ken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

t.a.v. personeelsleden; 

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

over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslis-

sing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk regle-

ment. 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling 

heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbe-

stuur. 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. 

 

21 Infobrochure onderwijsregelgeving 
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelge-

ving’. 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 

www.vbszevergem.be 

 De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij 

elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via website en de 

schoolkrant ‘Infootje’.  

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

Bijlagen 

 MLER_063_B01_Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement: “Akkoordver-

klaring schoolreglement”.  

 MLER_063_B02_Infobrochure onderwijsregelgeving 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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