Schoolreglement onderwijsregelgeving
Getuigschrift basisonderwijs
Het schoolbestuur kan op voordracht en na een beslissing van een klassenraad, bestaande uit de
directeur en minstens twee leerkrachten, waaronder de titularissen van de vijfde en de zesde klas,
een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de
eindtermgerelateerde leerplandoelen bereikt heeft. Een leerling die geen getuigschrift
basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft
bereikt. (‘een getuigschrift bereikte doelen’)
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een ‘getuigschrift basisonderwijs’
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde doelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Zo niet dan krijgt de leerling een
‘getuigschrift bereikte doelen’.
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het
belang van de leerling.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien
na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en in
beheersingsniveau zijn behaald.
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij
toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het
getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.
De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.
De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in
ontvangst te hebben genomen.
-

-

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar
De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem
Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft
gegeven aan de leerling.
Beroepsprocedure:
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die procedure verloopt als volgt:
Let op:
Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
Wanner we spreken over de directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst
van de beslissing tot het niet uitrieken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan met de
directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk
aanvragen.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop
de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen
om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
5. Binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad
kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende
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Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering
waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
6.Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de
ouders grondig zal onderzoeken.
7. De ouders en hun kind worden binnen de tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon.
8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscomissie zijn.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de
vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis
gebracht.

Leerlingenbegeleiding en samenwerking school – CLB
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te
voorzien. De manier waarop we dat doen is te vinden in ons zorgbeleid dat te lezen is op onze
website.
§ Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling
hiermee instemmen.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
ü de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de
initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide
instantie.
ü collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.
besmettelijke ziekten.
§
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een
andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat
de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de

rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen,
ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op
dit verzekerd aanbod in te gaan.
§
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die
door een ander centrum wordt bediend.
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum
zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode
van niet-inschrijving.
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en
de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei
bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het multidisciplinair dossier van uw kind.
§ Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind
op het centrum aanwezig zijn.
Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor
verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders
vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom
wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders
te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen
gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt
binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het
dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens:
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na
een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens
samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd
aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Afwezigheden en te laat komen
Bij schoolafwezigheden geldt de volgende reglementering:
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het
kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager
onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
In de kleuterklassen moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet
gewettigd worden door medische attesten. Behalve voor kleuters die in aanmerking komen voor
bovenstaande richtlijnen.
Uit veiligheidsoverwegingen is het toch stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer
en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.
Voor het voldoen aan de leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving
alleen is evenwel niet voldoende:

uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij
gewettigde afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw
verplichtingen terzake zijn.
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
Ziekte
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch
attest vereist.
Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet
die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak
tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan.
Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de
ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de
ouders. Ouders mogen maximum 4 briefjes per schooljaar zelf schrijven. Vanaf de vijfde keer
is steeds een medisch attest vereist.
U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk
aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Van rechtswege gewettigde afwezigheden
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is
geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid.
Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.
- Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak
woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
- De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
- Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. (de anglicaanse, islamitische,
joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst).
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door
u geschreven verantwoording.
Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende
omstandigheden:
- de rouwperiode bij een overlijden
- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of
als lid van een club geselecteerd is.
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
- de deelname aan time-out projecten
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is
hiertoe evenwel niet verplicht.
Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke motivatie ter verantwoording van de
afwezigheid aan de school bezorgen.
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.

Opgelet:
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht
dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe
te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de
schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).De leerplicht
veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot 30 juni.

Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de Inschrijving van uw kind in een school
er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is
(behoudens de gewettigde afwezigheden).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het
omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand
goed met de school bespreken.
U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van
de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal
blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven
worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark),
dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig
zijn.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid
wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking
kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger
dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later
te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet
en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe
school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is.

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 ogenomen in de leerlingengroep. Dit heeft immers ook
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het
eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van de lagere school.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen
problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De
ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een- of meerdaagse schooluitstappen
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten
deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Voor deelname aan een meerdaagse extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de
ouders vereist.
Via de nieuwsbrieven en /of klaseigen berichten informeren we de ouders over de geplande
uitstappen.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname
van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete
ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te
melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig
te zijn.

Ongevallen en de schoolverzekering
Leerlingen zijn op de normale weg naar en van school en op school verzekerd tegen persoonlijke
lichamelijke verwondingen.
Materiële schade aan derden moet u laten dekken door een eigen familiale polis.
Neem na een ongeval steeds contact met de directeur. Hij zal u de nodige papieren bezorgen.
Ouders die meewerken op schoolfeesten of als zwemouder, vervoerouder, ... zijn ook steeds
verzekerd tegen lichamelijke letsels. Om de dure vervoerskosten van de bussen te beperken, maken
we ook vaak uitstappen met auto’s.
Vrijwilligers die zich aanbieden om te rijden moeten uiteraard zelf in orde zijn met hun
autoverzekering.

Onderwijs aan huis
Als je kind minstens vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische)
ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde
voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie
van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan
gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk
onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende
kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden
hervalt, valt de voorwaarde van 21 kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische
ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van
9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school
verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk
onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen
op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op demogelijkheid van tijdelijk
onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die
volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en
de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Omgangsvormen: houding en gedrag – in en buiten school
Het spreekt voor zich dat we de kinderen langzaam opvoeden tot beleefde, voorname jongeren.
We durven eisen van lagere schoolkinderen dat ze met een eerlijke beleefdheid leerkrachten
begroeten en aanspreken in A.N., maar ook onder vrienden moeten gesprekken kunnen verlopen
zonder scheldwoorden en krachttermen
Alle begeleiders kunnen hiervoor opmerkingen maken en passend optreden.
Beleefdheid en voornaamheid houdt niet op aan de schoolpoort:
onderweg naar school verwachten we dat leerlingen eerbied tonen voor anderen, voor elkaar, voor
de natuur.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school
als thuis. Zowel de ouders als de kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.

Orde- en tuchtmaatregelen
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle
kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of
een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen de kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen
om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we
als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in
bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.
Wanneer een leerling de goede werking van de school of het lesverloop stoort hindert, kunnen we
in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil
hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:
-

Een gesprek met directeur of zorgcoördinator
Een time-out
Een begeleidingsplan

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

Een herstelgesprek tussen de betrokkenen
Een herstelcirkel op niveau van de leerlingengroep
Een bemiddelingsgesprek

-

No blame-methode bij een pestproblematiek
Een herstelgericht groepsoverleg

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel worden genomen. Tijdens een ordemaatregel blijft
je kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
- een verwittiging
- strafwerk
- een specifieke opdracht
- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB
bijkomende afspraken opgemaakt.
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of een
ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische
veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of
zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatrgel kan enkel toegepast worden op
een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen.
- Een definitieve uitsluiting
Preventieve schorsing als bewarende maatregel:
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om leefregels te
handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig
met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze
beslissing.
Procedure tegen een definitieve uitsluiting:
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen ( zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
Bij het nemen van een beslissing tot definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1. De directeur wint hat advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval
van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger
van het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of

van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de
ouders en hun kind. Het gesprek vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending
van de brief.
3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De
beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan
de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je
kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt dan schriftelijk en gemotiveerd aan de
ouders bekend gemaakt.
In geval van 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 geen deel aan activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de
opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt dan schriftelijk en
gemotiveerd aan de ouders bekend gemaakt.
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure
gaat als volgt:
1.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een
aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Jozef Van Eeckhoudt
VZW Katholieke Scholen Regio Krekengebied
Leegstraat 17B 9960 Assenede

•
•

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering
waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In
de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de
ouders grondig zal onderzoeken.

3.

De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Jullie
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal
staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen
nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen
wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5.

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf
dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle
partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder
de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders
die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht
verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie
binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil
verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring
wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan
evalueren.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op
de werking van de school. Daarvoor plannen we: bij het begin van elk schooljaar een ouderavond
in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier
van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk
via de rapporten.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we
u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een
gesprek aanvragen op een ander moment.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf
een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best via de klasagenda of per
email.
We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond
de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de
geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van
uw kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift

op het einde van de lagere school. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven
aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9.00
uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak
zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere
kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind, mee als gevolg van een fysieke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen.
De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het
schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat
wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat
wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school
engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en
maatregelen( taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind
weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind , ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het
leren van het Nederlands.
Ouders die daaromtrent meer tips wensen om het Nederlands te stimuleren kunnen daarvoor
terecht bij de zorgleerkracht.

Publicatie van foto’s of geluidsopnames
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten
op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen
dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat. We letten erop dat de opnames niet
aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en
publiceren van de beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je
toestemming nog intrekken.
We wijzen er op dat de regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je
beeld- of geluidopnames 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 opdracht hebben gekregen,
vb. de schoolfotograaf, beeld of geluidsopnames maken.

Rookverbod in de school
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken zowel in gesloten
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod.

Inschrijven leerlingen
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons
ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te
veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een
definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt
dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast
programma haalbaar ziet).
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n
verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de
school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat
het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuters
die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter
voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het
stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en
wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende
instapdagen:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie ;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie ;
- de eerste schooldag van februari ;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie ;

- de eerste schooldag na de paasvakantie.
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag;
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de
school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.
Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar:
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het
lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan
reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1
januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal
bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan volgende
voorwaarden voldoen:
Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220
halve dagen aanwezig zijn geweest
Screening niveau onderwijstaal:
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast
taaltraject.
Weigeren van leerlingen:
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan
de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de
nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de
ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs
heeft. En er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de
school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB,
rekening met:
• De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
• De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal
functioneren, communicatie en mobiliteit;
• Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
• De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
• Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en
beslissingsproces.
Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind
weigeren.
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het
Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake
Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument)
Informatie rond de capaciteitsbepaling
Naar aanleiding van het nieuwe inschrijvingsdecreet moet elke school zijn capaciteit bepalen vanaf
het schooljaar 2013-2014. Deze capaciteit is het totale aantal leerlingen die een school aankan per
onderwijsniveau. Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te
informeren.
De capaciteit van onze school wordt na overleg met het schoolbestuur en met de schoolraad
vanaf 1 september 2013 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, als volgt bepaald:
Kleuter: max.120
Lager: max 180
De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen
gebeuren. Bij langdurige ziekte organiseren wij ook onderwijs aan huis.
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft tijdelijk recht op onderwijs aan huis indien
volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. Dus onderwijs is
mogelijk vanaf de 22ste kalenderdag.
2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij
de directeur. Daaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken maar dat het toch onderwijs
mag volgen.
3. De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste
10 km.
De aanvraag gebeurt door de ouders via formulieren die bij de directeur te verkrijgen zijn.

Revalidatie tijdens de lestijden
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lesuren;
- Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen)
- Behandeling van een stoornis die is vastgesteld in een officiële diagnose (max. 150 min.
per week, verplaatsing 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.

Privacy
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen de schoolloopbaan van je kine heel wat gegevens, zoals bij inschrijving. We vragen
alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding. Bij
sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Iomniwize. We maken samen met
de softwareleveranciers afspraken over gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

