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ONZE SCHOOL 
 

1 Welkom in onze school 

 
Beste leerling 

 

De directie, de leerkrachten en alle andere mensen die op ons school werken, vinden het fijn dat 

jij naar De Wissel Opitter komt. Zij heten je van harte welkom en zullen je graag begeleiden op 

de grote school-reis: een tocht met blije en plezierige dingen, een tocht ook waarbij je soms op 

je tanden zal moeten bijten en ... doorzetten. 

Niet alleen als het plezierig is, zullen er mensen naast je staan, je zal ook op hen kunnen rekenen 

als het niet zo gemakkelijk is: op die manier zal je écht leren, met je hart en met je verstand. 

Als je later naar je tijd in De Wissel Opitter terugkijkt, zal je zoals vele andere oud-leerlingen 

blij zijn dat je in Opitter niet alleen goed hebt leren werken, maar ook geleerd hebt hindernissen 

te overwinnen en stappen te zetten die ertoe hebben bijgedragen dat je later een goed en 

gelukkig mens kan worden. We hopen dat je hieraan echt wilt meewerken en wensen je alvast 

succes toe. 

 

Geachte ouders 

 

Uw kind is ingeschreven in onze school. Het is hier van harte welkom. Het hele schoolteam stelt 

uw vertrouwen echt op prijs en wil met volle overtuiging werk maken van een gepaste opvang van 

uw meisje of jongen. Vanuit De Wissel Opitter  durven wij rekenen op een vertrouwensvolle 

relatie en een vriendelijke samenwerking. Bij vragen of problemen zijn wij graag bereid om samen 

met u naar de meest geschikte oplossing te zoeken. Als ouders draagt u de eerste 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding en voor het onderwijs van uw kinderen. Wij verwachten 

dat u uw kind zal aanmoedigen om de doelen te bereiken die ons college vooropstelt en om 

zich stipt aan de leefregels te houden. 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Een deel bevat heel wat nuttige informatie 

en contactgegevens. Een ander deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, 

maar sluit er wel nauw bij aan. Ook vind je er het pedagogisch project. Het eigenlijke reglement 

dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, 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. Voor aanpassingen van 

eerder administratieve wijzigingen, is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. 

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter 

akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Het voorgaande is een voorwaarde voor een aangename samenleving en voor het scheppen van een 

gepast leerklimaat. Wij wensen kinderen op te leiden via een christelijk geïnspireerde, 

eigentijdse levenshouding, tot jongeren die klaarstaan om verdere studies met een grote 

slaagkans aan te vatten en kleine of grote moeilijkheden op hun niveau te overwinnen. 

 

  

We hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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De Wissel Opitter 
 

 
2 Ons eigen 

opvoedingsproject 

 

Onze visie  
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De Wissel, een school ……… 
 

Waar we geloven in een gemeenschappelijke doelgerichtheid, nodig 

om tot goede resultaten te komen. 

 

 

Waar…. 
 

 

 ... we jullie kinderen uitdagen en prikkels geven door: 

 Kringgesprek, te filosoferen, te observeren, mee te spelen, te luisteren, spontaan 

af te wijken van de lessen. 

 … we tijd maken voor sociale, emotionele problemen van de kinderen, en de bereidheid     

         hebben om naar kinderen te luisteren. 

 … we  projecten en thema’s uitwerken samen met de kinderen. 

 … we verschillende mogelijke didactische materialen en media aanbieden. 

 … we aandacht hebben voor  alle leerlingen, zowel de zwakke als de sterke, de stille,   

         anderstalige,….. 

 … we door ons leerlingvolgsysteem  de aandacht niet alleen naar het    

         cognitieve maar naar de totaliteit van het kind gaat. 

 … we verkiezingen organiseren voor een leerlingenraad (inspraak van leerlingen). 

 … we kinderen  keuzemogelijkheden  aanbieden  in WO- en MO-lessen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We kiezen hiervoor omdat vrij initiatief zelfzekere en 

zelfstandige kinderen creëert, wat heel belangrijk is voor de 

toekomst. 
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Waar we zorgzaam zijn voor elk kind. 

 

 

Waar… 
 

 … we zorgzaam zijn voor het dagelijks leven en leren 
van onze kinderen. 

 

 … we de talenten van onze kinderen optimaal willen 

stimuleren binnen hun mogelijkheden.  

 

 … we trachten het welbevinden en de betrokkenheid 

van leerlingen te verhogen door in te zetten op kennis, 

inzichten, vaardigheden en attitudes. 

 

 … we via een digitaal leerlingvolgsysteem het 

welbevinden, de betrokkenheid en competenties van 

uw kind bijhouden en bespreken met het zorgteam.  

 

 … we open communicatie hebben met ouders via 

oudercontacten, mail, poortmomentjes…  

 

 … we een gestructureerde zorgvisie hebben, deze kan u vinden op de schoolwebsite. 

 

 … we doelgericht werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

samenwerking met het hele team, ouders, CLB en externen.  

 

 … we inzetten op leesplezier startend vanuit de kleuterklas. Bijvoorbeeld: prentenboeken 

voorlezen, vertelmomenten, de boekenhoek, het samen lezen van 1ste leerjaar met 6e 

leerjaar, het leeskwartier in de klas, voorleesweek… 

 

 … we leerlingen uitdagen en laten ontspannen op de twee speelplaatsen met een ruim 

aanbod van speelgoed 

 

 … we onze leerlingen stimuleren een gezonde levensstijl te ontwikkelen aan de hand van 

fruitdagen, waterfonteintjes, de buitenklas, het park… 

 

 … we school-/klasprojecten organiseren zoals werelddierendag, week van de smaak, 

carnaval, schoolfeest… 

 

 … we een leerlingenraad hebben die al onze leerlingen een eigen stem geeft en opkomt 

voor de belangen van iedereen. Onder andere door de maandmeeting, de anti-

pestbrigade… 

 

“Popcorn wordt gemaakt in dezelfde pan, bij dezelfde hitte, in 

dezelfde olie. En toch knallen de pitjes niet tegelijk. Vergelijk 

je kind niet met andere kinderen. 

Hun beurt om te knallen komt eraan.” 
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Waar moderne media ingezet worden om het leren te bevorderen. 

   

 

Waar… 
 

 … we beschikken over een snelle communicatie 

tussen de klassen via een onderling 

telefoonnetwerk.  

 … we een mogelijkheid aanbieden voor de ouders 

om telefonisch contact op te nemen tijdens de 

kindvrije momenten van de leerkracht. 

 … we de kinderen leren omgaan met 

computer,tablet ter ondersteuning van het 

leerproces.        

 … we chromebooks ter beschikking hebben voor elke leerling van het vijfde en 

zesde leerjaar die helpen bij de verschillende leerprocessen. 

 … we gebruik maken  van allerlei media in de klassen 

 Digitale borden in iedere klas 

 Beamer 

 Tv- aansluitingen in elke klas (school-tv) 

 Speelhoek in het “apenkot” (speelruimte 

voor onze kleuters) 

 Telefoon  

 Internet in elke klas 

 Krant     

  

 Schoolbibliotheek (+/- 1200 boeken) 

 Tablets  

 Bezoek aan hoofdbibliotheek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden dit heel belangrijk omdat we onze kinderen kritisch 

willen leren omgaan met moderne media. We vinden dat computers 

meer zijn dan … “spelletjes spelen”. 
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Waar moderne nieuwe gebouwen en een prachtig park aanwezig 

zijn. 

 

 

Waar… 
 

 … we beschikken over moderne gebouwen, aangepast aan ieder kind. 

 … we ijveren voor een veilige schoolomgeving. 

 … toiletten iedere dag gekuist worden.  

 … we een fijne samenwerking hebben met de  parochiale en culturele verenigingen  van  

         Opitter door het ter beschikking stellen van de infrastructuur (KWB, KLJ,  

         ziekenzorg, zangkoor, toneelgroep, gezinsbond, OKRA,…) 

 … we  optimaal gebruik maken van de omgeving en deze integreren  in het schoolleven    

         ( speeltuin, Itterdal, bosspelen, beekonderzoek, ….) 

 … we de omgeving van de school, de nabijheid  

         van het centrum en  het prachtig gelegen  

         park ten volle benutten in de  

         onderwijspraktijk. Deze zijn dan ook  een  

         invalshoek voor alle mogelijke lesactiviteiten  

         met betrekking tot:        
                                                   - natuur 

                                                             - sport 

              - ontspanning 

              - bewondering 

              - muzische activiteiten 

 

 ... we een picknicktafel in onze tuintjes hebben 

 … we een groene school willen zijn door: 

 

- Gebruik te maken van het park voor 

onderzoek, spel, exploratie, 

ontspanning, bosspel, …. 

- Onderhoud van een mini-   

        Moestuin en insectenhotel. 

- Grondig sorteren van afval.  

- Huisdieren (klasdieren) te - houden in 

de kleuterklas 

 - Het uitbouwen van                                                                                                           

klastuintjes 

- Het aantrekken van vogels via het 

plaatsen van vogelhuisjes 

 

 

 

 …we hebben gezorgd voor aangename grote, klaslokalen. 

 … we gebruik maken  van een grote sporthal voor allerlei activiteiten.   

 … alle kinderen welkom zijn in onze dorpsschool. 

 … we een middag-, voor- en naschoolse opvang in een gezellige, uitdagende omgeving  

         organiseren en een vakantieopvang in samenwerking met de stad Bree. 

 

 
We vinden dit belangrijk omdat we overtuigd zijn dat kinderen 

kunnen genieten van een klas in een “dorp”, een klas in een” park”. 
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Waar  we geloven vanuit een verbondenheid met de Christelijke 

traditie van onze school. 

 

 

Waar… 
      (en we citeren enkele uitspraken van onze leerkrachten …) 

 

 … we geloven dat wij het in team goed doen : 

               - dat een goede samenwerking  als team, moet blijven groeien. Onze kinderen   

                 zien dit en waarderen dat ze kunnen opgroeien in een fijne omgeving. Dit  

                 stimuleert kinderen. 

 … we geloven dat we in de klas kinderen kunnen laten meevoelen, laten beleven in het  

                 gelovig zijn …. 

               - Katholiek zijn betekent voor ons : ”blijheid, spontaniteit en warmte uitstralen.”  

                                                                    :  “waarden doorgeven aan onze leerlingen.” 

 … we geloven dat de eigenheid van de leerkracht bijdraagt aan de spontaniteit van onze  

                 kinderen. 

                    - dat wederzijds respect en eerbied van en voor onze kinderen, ouders, natuur,  

                      omgeving, …, een gunstige invloed heeft op ons “klasgebeuren” 

 … we geloven dat ieder kind de kans moet krijgen om       

                 zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. 

              - dat ieder kind kansen krijgt en mag open bloeien 

                met zijn of haar eigen mogelijkheden.   

 

 

 
 

 

 

 

 … we aandacht hebben voor de godsdienstlessen en het  

         uitwerken van een godsdiensthoek. 

 … we samen bidden in de klas. 

 … we bij de  maandopening aandacht geven aan de  

         verschillende waarden zoals: vriendschap, rouw,  

         geboorte, niet pesten, respect.    

 … we gezamenlijke vieringen (4 per jaar) houden, de    

         ouders worden hiervoor uitgenodigd .    

 … we zangstonde houden ter voorbereiding van  een 

eucharistieviering. 

 … we een fijne samenwerking hebben met de parochie. 

 … we jaarlijks terugkerende activiteiten tijdens het kerkelijk jaar organiseren 

 Allerheiligen - Allerzielen 

 Advent 

 Kersttijd 

 Welzijnszorg 

 Vastenproject (inzamelactie) 

 Pasen 

 Meimaand (met bezoek aan de kapel van Opitter Troosteres der bedrukten) 

 Fietswijding 

 
We kiezen hiervoor omdat we de bewustwording, de eigenheid van 

christelijke waarden cruciaal vinden voor een open communicatie 

in onze multiculturele samenleving. 
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                  Waar ouders meewerken, 

                                     ouders een partner zijn, 

                            de communicatie met ouders optimaal is. 

 

Waar… 
 

 … we ouders de  kans geven om advies 

te geven door de afvaardiging in de 

schoolraad. Ze hebben hier  een 

mogelijkheid om te  informeren, 

ondersteunen, mee te denken. 

 … we projecten uitwerken  samen en of  

op voorstel van de ouderraad. 

 … we afspraken maken en 

communiceren met de  ouders: 

 Via een inschrijvingsbeleid met 

eerste kennismaking. De ouders 

worden geïnformeerd via een 

warm onthaal. Er worden 

duidelijke en heldere afspraken gemaakt.  

 Via ons schoolreglement.   

 … we bereikbaar zijn via allerlei  

                kanalen:  

            bijv. 
                      - telefoon 

                           - nieuwsbrief 

                           - website 

                                         - mail) 

                                         - infobord op speelplaats 

                                                                                        

 … ouders mee werken  door te helpen bij  

           verschillende activiteiten: bijv. 

 

 Werelddierendag 

 Zwemmen 

 Week van de smaak 

 Gemachtigde opzichter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden dit belangrijk omdat we overtuigd zijn dat 

samenwerking met ouders niet kan zonder een goede medewerking 

en communicatie. 
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Waar het team samen werkt en samenwerkt, 

een warme school is, 

                                                       kinderen graag naar school komen. 

 

 

Waar… 
 

 … we  een warm team willen zijn . 

 … we op regelmatige tijdstippen samen  

               overleg plegen  in verband met de  

               overgang van uw kind, de  

               leermoeilijkheden, gezamenlijke  

               projecten, …. 

 … we samenwerken en gezamenlijke   

               afspraken maken over o.a.: 

 Agenda 

 Huiswerk verbetering 

 Speelplaats 

 Overlegmoment 

 Leerkrachtenbrochure 

 Nieuwe leerkracht, …. 

 

 … we samen met de  ouders en ouderraad , de leerkrachten en schoolbestuur  helpen bij  

         naschoolse activiteiten. 

 Schoolfeest 

 Kienavond 

 Kersthappening 

 Sportactiviteiten:          -      4 x 4 basket 

- voetbal 

- netbal 

- volleybal 

 

 … we als leerkrachten ons  goed voelen : 

 

 We  een eigen mening hebben en  deze kunnen uiten. 

 Een hechte groep zijn die professioneel bezig is. 

 Er voldoende mogelijkheid is tot nascholing en collegiale contacten. 

 Er een “gezellig samen zijn” is ’s middags en na activiteiten , zonder 

verplichtingen. 

 Er een samenwerking is en afspraken zijn  binnen de scholengemeenschap. 
 

 … we verschillende extra activiteiten, projecten voor kleuters en lager onderwijs  

         organiseren :  

            Theater, herfstwandeling, sportactiviteiten, week van de smaak,  

            zeeklasse, ”kleuterdansuurtje” (minstens 2x per maand), 

            werelddierendag, kersthappening, vastenproject, schoolfeest, afsluiting 

            6e leerjaar, megaproject, EHBO, carnaval viereb, schoolreis, grootouderdag,  

            themaprojecten zoals: b.v.  ridders, Peter Pan, Kabouter Plop, heksen en tovenaars, ….  

 

We vinden dit belangrijk omdat we overtuigd zijn dat onze 

kinderen als ze zich goed voelen, erbij horen, ze deze gevoelens 

ook bij hun leerkrachten ontdekken. 
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3 Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 
 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op 

onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in 

dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op 

zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je 

verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is 

voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt 

geven. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop 

wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke 

dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. 

Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

 

 4 Wie is wie in onze school? 
 

 

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 klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook 

engagementverklaring). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Om een volledig beeld van onze schoolorganisatie te schetsen , vermelden we alle betrokken 

partijen.  

 

1 Schoolbestuur  

 

De inrichtende macht of het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school, vormt de 

beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren. 

De directeur, door hen aangesteld, heeft de dagelijkse leiding van de school, en adviseert het 

schoolbestuur op alle domeinen van het schoolgebeuren. 

 

De inrichtende macht is gevestigd op Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree ( onder de benaming VZW 

De Kubus ) 

 

Adres  afdeling De Wissel Opitter: 

 

                           Opitterkiezel 240A 

                            3960 Bree-Opitter 

                           Tel : 089864353 

                           Fax : 089572751 

 

De volgende personen maken deel uit van de beheerraad: 

 

De heer Jos Geusens , voorzitter 

Mevrouw Rita Dirkx , secretaris 

Mevrouw Marleen Vanhove 

De heer Luc Fiten 

Mevrouw Kim Creemers 
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2 Schoolraad 

 

De schoolraad werd in 2005  opgericht om de verantwoordelijkheid van alle betrokken  partijen 

te mobiliseren rond het opvoedingsproject van de school. Deze raad wordt om de 4 jaar 

opnieuw samengesteld. 

 

In deze raad zetelen : 

 

- 3 vertegenwoordigers van het personeel, 

- 3 afgevaardigden van de ouders, 

- 3 vertegenwoordigers uit het socio-economisch milieu.  

 

De schoolraad kiest een voorzitter. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Hij zetelt 

zonder stemrecht. 

In het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de schoolraad bekend gemaakt aan de 

ouders, leerlingen en personeel. 

3 Directie  

 

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. U kunt de directeur steeds bereiken 

op school, telefoon 089864353. Na de schooluren kan dit ( voor dringende gevallen ) op het 

privéadres. 

 

Directeur : de Heer Peter Vangeloven 

                         Privéadres : 

                         0mselweg 34, 3960 Bree-Opitter, telefoon 089865157 

                         Noodnummer : 0471728559 

                         e-mail : directie.dewissel@dekubus-bree.be 

 

Secretariaat :   Opitterkiezel 240 A, 3960 Bree, telefoon 089864353 

                         e-mail : admin.dewissel@dekubus-bree.be 

 

4 Personeel 

 

De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. Sommigen van hen hebben een 

specifieke opdracht. We spreken dan van een zorgcoördinator, zorgleerkracht, 

kinderverzorgster, leerkracht bewegingsopvoeding. De administratieve medewerker staat in voor 

alle drukwerken en verwerking van gegevens. Ook het personeel dat zorgt voor de kinderen 

tijdens de morgen-,middag- en avondopvang,  het onderhoud van de gebouwen en onze vele 

vrijwilligers, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school. De leerkracht geeft aan 

de leerlingen, bij het begin van het schooljaar, de nodige persoonlijke gegevens. 

 

5. Nuttige adressen 

 

   Klachtencommissie            Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

   Katholiek Onderwijs          Guimardstraat 1 

   Vlaanderen                        1040 Brussel 

                                            02 507 06 01 

                                            e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

                                             

 Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  
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Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

 Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning 

onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

6. Ouderraad 

 

Zij behartigt de belangen van alle kinderen en hun ouders. De ouderraad organiseert 

vergaderingen, voordrachten en activiteiten . De ouderraad wil op een opbouwende wijze 

meewerken aan de opvoeding van alle kinderen op school en thuis. Zij is daardoor een belangrijke 

partner. 

De leden en voorzitter van de ouderraad worden in de nieuwsbrief van september vernoemd.  

Facebookpagina :     Ouderraad De Wissel Opitter of info@ouderraadopitter.be 

 

7. Vrij CLB Noord-Oost-Limburg  

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB zie verder. 

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

afwezigheden van je 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. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een 

CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

 

Relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die vast. 

Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad. 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de 

ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB 

een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de 

ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij 

voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 

jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of 

hij wil instemmen met de CLB-begeleiding. 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. 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. 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
https://www.facebook.com/OuderraadOpitter
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
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Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school 

deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een 

niet-bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie 

verzameld door het CLB. De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik 

van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de 

deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en 

discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

begeleiding van een leerling.  

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen: 

De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven 

van het CLB, meldt het CLB dit aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse 

overheid (AGODI); 

De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het 

uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een 

termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische 

contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van 

een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige 

bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of 

zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan 

een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

De hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij 

problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Het CLB 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 CLB. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die met een ander CLB 

samenwerkt. 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode 

van niet-inschrijving. 

Het multidisciplinair dossier1 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een 

eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle 

voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit 

zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, 

en welke rechten je hebt in verband met deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één 

CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij 

verandering van school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de 

leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. 

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het 

CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling 

volgt. Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een 

wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De 

ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet 

aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier Je 

                                                 
1 Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15228


 18 

kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in 

het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens 

in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd 

verslag of verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en 

verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online. 

Je kunt je ook niet verzetten tegen: 
 de begeleiding van spijbelgedrag; 

 collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke 

ziekten; 

 de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij 

problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van 

het CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan 

wel binnen een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere 

CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten 

betalen. Je bezorgt binnen 15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan 

de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

 

 

 

Centrum voor 

leerlingenbegeleiding 

5CLB) 

Vrij CLB Limburg 

afdeling Bree. 

De Houborn 45 1-2 

3960 Bree 

Tel : 089469730 

bree@vrijclblimburg.be 

 

 

 

 

8. Klassenraad 

 

Tot de klassenraad behoren de klastitularis, zorgcoördinator en directie. Deze kan eventueel 

aangevuld worden met de C.L.B-begeleider en vakleerkrachten.  De klassenraad komt onder 

andere bij elkaar voor het 6de leerjaar om het eventueel behalen van het getuigschrift te 

bespreken. Ook de schoolrijpheid, belangrijk voor de overgang 3de kleuterklas naar eerste 

leerjaar en de overgang tussen de verschillende leerjaren, wordt hier besproken. 

 

9. Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) 

 

Het LOC is door decreet opgelegd en regelt aangelegenheden tussen personeel en schoolbestuur. 

Het bestaat uit twee geledingen: 

 de geleding inrichtende macht  

 de geleding personeel  

 

De concrete werking is door het LOC zelf vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Momenteel is er geen LOC in onze school. 
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10.  Leerlingenraad 

 

De samenstelling van de leerlingenraad verloopt op de volgend manier: 

Alle leerlingen vanaf het 4de leerjaar klas mogen zich kandidaat stellen om lid te worden van de 

leerlingenraad. In iedere klas worden er dan  vertegenwoordigers gekozen.. Eén keer per maand 

komt de leerlingenraad bij elkaar en wordt het verloop van die maand besproken samen met 

enkele leerkrachten. 

 

 

 

11. Scholengemeenschap: 

 

Sinds 1 september 2005 behoort onze school tot de scholengemeenschap “Katholieke Breese 

Scholengemeenschap”, De KuBuS. De scholengemeenschap werkt intens samen rond 

tewerkstelling, verkeersveiligheid, culturele activiteiten, preventie, ICT, pedagogische afspraken 

enz. 

 

Ze bestaat uit de volgende katholieke basisscholen : 

De Wissel Opitter, De Vuurvogel Bree, De Kei  Beek, Kadee Tongerlo, De Boemerang Bree( B.O.) 

 

Het administratief centrum is gevestigd in Bree. 

Grauwe Torenwal 16 

3960 Bree 

 

 

Coördinerend directeur : Patrick Trines 

 

12.Ondersteuningsnetwerk 

 

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het 

doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen 

bij het ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen 

scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen 

met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij 

het ondersteuningsnetwerk:  

 

Zorgloket Noord-Limburg 

Adres ;Steenovenstraat 20  

3990 PEER-WIJCHMAAL 

T: 011 34 07 13 

 

De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken 

samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks 

ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de 

school. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van 

je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

Leo Van den Broek (Coördinator) 

Elke Grondelaers (coördinator) 

T: 011 34 07 13 
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REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 
 

 

1 Inschrijven van leerlingen 
 

Voor een inschrijving wordt steeds een afspraak gemaakt met het secretariaat of directie tenzij 

u bent uitgenodigd door onze school. 

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en              

6 maanden oud zijn. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving 

opgenomen in het inschrijvingsregister . 

Het heeft onze voorkeur dat het kind zindelijk is. 

Tot op een datum door de regering te bepalen, kunnen kinderen tussen 2 jaar en 6 maanden en 3 

jaar toegelaten worden tot het kleuteronderwijs en dit op de volgende instapdata: 

· de eerste schooldag na de zomervakantie; 

· de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

· de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

· op 1 februari; 

· de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

· de eerste schooldag na de paasvakantie. 

· de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 

 

Inschrijvingsperiode : 

· Voorrang broer en zus vanaf de eerste schooldag van januari tot de laatste schooldag van   

  januari. 

· Voorrang GOK leerlingen of niet-Gok leerlingen wordt niet gegeven. 

· De algemene inschrijvingsperiode start de eerste schooldag van maart. 

 

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

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

inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord 

gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg 

van een tuchtmaatregel.  

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

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

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet 

worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 

CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de 

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

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

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. 

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

de overgang naar het eerste leerjaar van onze school. 

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het 

kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het 

geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van 
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inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). 

 

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders 

meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van 

het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na 

deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder 

opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling 

ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat 

tevens de motivatie. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs 

toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen 

daartoe de beslissing.  

Een leerling die 7 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, heeft automatisch 

toegang tot het lager onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het kleuteronderwijs 

of de toelating door de klassenraad is op deze leerling niet van toepassing. 

 

Verlengd verblijf in het lager onderwijs  

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer volgen, 

tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 

1 januari van het lopende schooljaar 8 jaar geworden zijn. 

Een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog één schooljaar 

het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na 

kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de 

ouders daaromtrent een beslissing. 

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan niet meer toegelaten 

worden tot het lager onderwijs. 

 

INSCHRIJVINGSRECHT 

 

Er is momenteel geen capaciteitsprobleem voor onze school. 

De overheid verplicht ons evenwel onze capaciteit concreet te bepalen. 

Voor onze school is dat voor de lagere school 200  leerlingen  en voor de kleuterschool 120 

kleuters. Indien klassen niet gesplitst kunnen worden, zal het maximaal kinderen per klas 30 

bedragen. Uitzonderingen dienen door het schoolbestuur goedgekeurd te worden. 

Broers of zussen (of kinderen van dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in 

onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het 

volgend schooljaar.( zie eerder ) 

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode 

waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel voor broers en zussen en op welke 

wijze dit moet gebeuren. 

Het voorrangsrecht voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen geldt voor leerlingen met 

een broer of zus in de kleuterschool of lagere school. 

Vervolgens krijgen kinderen van personeelsleden voorrang. Ook zij worden in kennis gesteld van 

de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel en op welke wijze dit 

moet gebeuren. 

Na de voorrangsperiodes volgen de inschrijvingen voor de overige leerlingen. 

Voorrang broer en zus en kinderen van personeelsleden vanaf de eerste schooldag van januari tot 

de laatste schooldag van  januari. 

 De algemene inschrijvingsperiode start de eerste schooldag van maart. 
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WEIGEREN / ontbinden van inschrijving 

 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school en vestigingsplaats van hun 

keuze. Toch kan de school een inschrijving van een leerling weigeren, ontbinden of beëindigen 

onder volgende omstandigheden:  

Weigeren  

Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.  

Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze 

inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar 

afwisselend naar verschillende scholen zal gaan ( co-schoolschap). 

Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het 

lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd.  

Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit 

bepalen. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar 

vast te leggen. Wanneer deze capaciteit wordt overschreden, moet het schoolbestuur de leerling 

weigeren.  

Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van de 

inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend 

schooljaar overschreden zou worden.  

Ontbinden  

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang 

geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school 

een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het 

verslag werd afgeleverd of gewijzigd, 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.  

Beëindigen  

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk 

of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. 

Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van 

het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

 

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING 

 

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

de overgang naar het eerste leerjaar in De Wissel Opitter 

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet.  

 

Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening 

uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van 

de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een 

taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor 

anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject. 

Naar het lager onderwijs 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt 

voor 1 januari van het lopende schooljaar). Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande 
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schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 

290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere 

toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs. 

Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is 

(of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar)? De overstap hangt dan af van de 

beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager 

onderwijs. Daarnaast moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap. 

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog 

niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs 

volgen. Zowel de klassenraad van het kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies. 

 

Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een 

doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de 

voortgang in ontwikkeling van je kind. 

De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een 

volgend jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat 

dit voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je 

kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan 

welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn. 

 

REGELMATIGE LEERLING 

 

Je bent een regelmatige leerling als je: 

- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het leerjaar waarin je bent ingeschreven; 

- het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en geregeld volgt, behalve in geval van   

  gewettigde afwezigheid. 

- in slechts één school ingeschreven bent 

Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs 

behalen en op het einde van het lager onderwijs een “getuigschrift van lager onderwijs”. 

 

PREVENTIE EN WELZIJN  

 

Informatie betreffende dit item worden steeds aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief 

 

2 Aanwezigheden 

 
Vanaf een kwartier voor het begin van de lessen ’ s morgens en vanaf 10 minuten voor het 

begin van de lessen ‘ s middags, zijn de kinderen welkom op onze school .( zeker niet eerder.) 

De lessen worden gegeven van 08.45u. tot 12.00u. in de voormiddag en van 13.10u. tot 15.30u. 

in de namiddag. Tijdens deze momenten is de grote poort gesloten en dient u zich aan te 

melden aan de voordeur. 

We verwachten dat zowel kleuters als leerlingen tijdig aanwezig zijn zodat de activiteiten in 

de klassen niet gestoord worden door laatkomers.    ( Gelieve daar rekening mee te houden) 

De laatkomers melden zich op het secretariaat. 

 

De ouders die tijdens de middagpauze te laat komen om hun kinderen af te halen aan de 

schoolpoort, kunnen ze afhalen aan de eetzaal en ’s namiddags ( 15.30u) bij de opvang ( dit is 

dan wel betalend) 

 

Aan de ouders van de kleuters vragen we om het afscheid vlot te laten verlopen door 

niet te blijven wachten tot de bel gaat. Alleen de eerste week na instap in het 
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kleuteronderwijs mogen de ouders van nieuwe kleuters hun kind begeleiden tot aan de 

deur van de klas. 

 

De kinderen blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en activiteiten. 

Niemand mag zich tijdens de schooluren onttrekken aan het toezicht. Het verlaten van de 

schoolterreinen is dan ook ten strengste verboden zonder toestemming. Indien dit bewust 

gebeurt, is de school niet verantwoordelijk. 

 

 

3 Afwezigheden en vrijstellingen  

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

en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij 

gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 

290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet 

onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen 

aan de leerplicht. 

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

beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor 

het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

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

belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 

missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de 

leerlingengroep.  

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

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

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

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

voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo 

snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het secretariaat. Komt je kind meermaals te laat of is 

je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter 

kunnen verhogen.  

 

Gewettigde afwezigheden 

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

volgende gewettigde afwezigheden: 

 

Ziekte. 

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

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. 

Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest 

vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een arts, een arts-specialist, een psychiater, een 

tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

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

schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een 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 dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een 

afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een verklaring van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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 het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de 

patiënt”; 

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

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

heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz.. 

Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden. 

Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden best 

gesignaleerd aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, 

deze zaak verder kan volgen. 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden. 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met 

officieel karakter of een verklaring kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze 

afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de 

school vooraf van dergelijke afwezigheden. 

 Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder 

hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling. Het 

betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een 

afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijv. omdat het een begrafenis in het buitenland 

betreft, dan is voor die bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist. 

 Het bijwonen van een familieraad. 

 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het hoorrecht van de leerling in 

het kader van een echtscheiding). 

 Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum). 

 De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door 

staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...). 

 Het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)2. 

                                                 
2 Concreet gaat het over: 

 Islamitische feesten: 

het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag). Opgelet: het is niet uitgesloten dat binnen de 

moslimgemeenschap een bepaalde groep het desbetreffende feest op een andere dag viert dan op de 

dag die is bepaald door de Moslimexecutieve van België (i.c. Turkse moslims); voor die leerlingen is het 

toegelaten om “hun” feestdag (1 dag, geen combinatie van de 2 mogelijke dagen!) op die andere dag 

te vieren; 

 Joodse feesten: 

het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het 

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

(4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

 Orthodoxe feesten: 

Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt 

met het katholieke Paasfeest. 
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 Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 

10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet 

het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of 

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

unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief 

geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient 

eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden. 

 

Afwezigheid wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting 

Als een leerling de leefregels van de school ernstig overtreedt, kan de school de leerling 

preventief schorsen (bewarende maatregel) of tijdelijk of definitief uitsluiten (tuchtmaatregel). 

Een leerling die preventief geschorst, tijdelijk of definitief uitgesloten is, mag de lessen en 

activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. Het algemeen principe is dat de school bij 

preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de 

school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor 

opvang zorgen. De leerling wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of hij wel of niet 

door de school wordt opgevangen. 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke 

situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. 

Er wordt geen plafond opgelegd op het aantal gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke 

redenen. De school is immers best geplaatst om rekening houdend met de lokale context en de 

individuele betrokken leerling een beslissing te nemen. De ouders dienen een aanvraag in, de 

directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep gaan. Het gaat hier om 

volgende afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden: 

 persoonlijke redenen van de ouders/leerling; 

 rouwperiode bij een overlijden; 

 actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging 

aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben; 

 school-externe interventie. 

Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en 

gymnastiek mits toestemming van de directie 

Voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek 

en die een dermate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan 

gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de 

schooluren een harmonisch geheel vormen. Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan 

worden voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school 

voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 

 een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

 een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 

 een akkoord van de directie. 
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Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten 

en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. 

'trekperiodes')  

Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits: 

 de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen; 

 de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt; 

 de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van 

het kind. 

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 

communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de 

directeur en de ouders. 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden 

voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. 

Na ziekte of ongeval 

De school heeft een dossier met daarin: 

 Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

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

blijkt. 

 Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet 

motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

 De toestemming van de directeur die de duur van de behandeling vermeld in het medisch 

attest niet kan overschrijden. 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts 

van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de 

behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid 

het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld. 

Bij een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht 

advies is gegeven  

De school heeft een dossier met daarin: 

 Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

 Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet 

motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. 

Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies 

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

gelijktijdig afgeleverd worden. 

 Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal 
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verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een 

evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.  

 De toestemming van de directeur. Die toestemming moet jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 

worden rekening houdend met het evaluatieverslag.  

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters tot 200 

minuten, verplaatsing inbegrepen, mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de 

klassenraad en de ouders. 

Voor leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum volgen, kan de 

afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen. 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de 

periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De 

begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school. 

Problematische afwezigheden 

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

zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk 

contacteren bij elke problematische afwezigheid. 

Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid 

zijn geregistreerd, moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen beslissen of er 

onmiddellijk een begeleidingstraject wordt opgestart. De school houdt een dossier bij van het 

begeleidingstraject. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een 

begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. 

1 Onderwijs aan huis3 en/of synchroon internetonderwijs 

Leerlingen voor wie het door chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk 

onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder voorwaarden, recht op 4 

lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie 

van beiden. 

1.1 Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

Bij langdurige ziekte of ongeval: 

 De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval 

(vakantieperiodes meegerekend).  

 De ouders hebben een aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is 

vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan 

halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.  

 De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste 10 km. 

 Kinderen die na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen wegens ziekte of 

ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kunnen zijn op school, blijven recht 

hebben op TOAH. TOAH en onderwijs op school kan in dit geval gecombineerd worden. 

 Bij noodgedwongen verlenging van de ziekteperiode of bij herval binnen de 3 maanden 

(vakantieperiodes niet meegerekend), moet het kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende 

                                                 
3 Omzendbrief ‘Tijdelijk Onderwijs aan huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling 

van leerplicht in het basisonderwijs’ 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9293
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9293


 29 

kalenderdagen doorlopen. Er is geen nieuwe aanvraag vereist. Wel is een medisch attest nodig 

om de nieuwe afwezigheid te wettigen. 

 

 

Bij chronische ziekte: 

 De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een continue of repetitieve 

behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, 

astmapatiëntjes,…)) 

 De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag blijft 

geldig voor de hele schoolloopbaan van de leerling op die school.   

 De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind vast en bevestigt dat 

het kind onderwijs mag krijgen. De medische vaststelling van het chronische ziektebeeld 

blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van de leerling op de betrokken school. 

 De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste 10 km. 

 TOAH kan 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.  

1.2 Synchroon internetonderwijs 

Daarnaast kan een leerling die door ziekte of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet in 

staat is om de lessen bij te wonen, een aanvraag indienen voor synchroon internetonderwijs4. 

De aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be. Synchroon internetonderwijs is gratis. 

Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.  

 

4. Contacten tussen school en ouders 
 
De ouders en de school hebben een zelfde doel voor ogen: een zo goed mogelijke  opvoeding 

voor de kinderen. Om hier aan te voldoen is er samenwerking nodig tussen ouders en school. 

De ouders komen altijd op de eerste plaats en zijn de belangrijkste verantwoordelijken voor 

de opvoeding van hun kinderen. De school is echter een onmisbare schakel tussen het gezin en 

de maatschappij. 

 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden: 

 

 

1. De contacten via klasagenda/ huistaken en lessen/ rapport 

 

a) Klasagenda: 

 

Het informatie-instrument bij uitstek tussen school en gezin is de klasagenda. De agenda is 

voor de kinderen het notitieschrift waarin ze hun taken, lessen en  dingen die ze niet mogen 

vergeten of moeten meebrengen, noteren. Daarnaast kan de agenda ook dienen om 

opmerkingen in te schrijven door de leerkracht en de ouders. De agenda kan dus ook gebruikt 

worden als een soort “heen-en-weer-schrift ” tussen ouders en leerkrachten. Ook kan men 

communiceren met de leerkracht via zijn mailadres ( zie website van de school ) 

                                                 
4 Omzendbrief ‘Synchroon internetonderwijs (SIO)’ 

http://www.bednet.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14883
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Om het gebruik te vergemakkelijken koopt de school een agenda voor alle leerlingen.  

 

 

Bij de kleuters is er voornamelijk communicatie per mail. Zie website voor de mailadressen 

 

 

b) Huistaken en lessen: 

  

De huistaken en lessen dienen om de leerstof te verwerken. Om de leerlingen niet te 

overbelasten worden wekelijks meestal twee schriftelijke huistaken gegeven. Het is de 

bedoeling dat de lessen dagelijks geleerd worden, denk maar aan het vak “Frans ” in het vijfde 

en zesde leerjaar. De leerlingen van het eerste leerjaar hebben zeker de eerste maanden hulp 

nodig van de ouders bij het leren lezen, schrijven en rekenen. De leerlingen zijn verplicht de  

huistaken te maken en de lessen in te studeren. Bij het niet navolgen ervan , kan er een extra 

taak door de leerkracht gegeven worden. In het contractwerk zullen ook regelmatig huistaken 

worden opgenomen. De leerling kan dan zelfstandig zijn huistaken plannen en ze afgeven op de 

voorziene dag.  

 

 

Toetsen en rapporten: 

 

Toetsen 

 

Er worden toetsen gegeven om de individuele vorderingen van elk kind te evalueren. Zij geven 

een overzicht van het kennen en kunnen van elke leerling. 

 Voor de leerkrachten vormen zij een aanwijzing om hun onderwijshandelen te richten. 

 Naar de ouders toe vormen zij een middel om de vorderingen van hun kind te volgen. 

 

 

Rapporten 

 

Aan de ouders wordt er drie maal per schooljaar schriftelijk gerapporteerd. Na elke periode 

wordt het rapport aan de leerlingen meegegeven. Dat rapport bevat gegevens over alle 

aspecten van het leren en leven op school. Daarbij nemen niet alleen de leerprestaties een 

belangrijke plaats in, maar ook de leer- en leefhouding komen uitvoerig aan bod. 

De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een extra rapportbespreking  in november, dit is 

geen puntenrapport maar een waarderingsrapport. Over de opvatting en wijze van rapporteren 

wordt uitleg verschaft tijdens de informatieavonden in de maand september. 

In onze school onderscheiden we 3 periodes: 

 

 1ste periode: Begin schooljaar - Kerstmis 

 2de periode : Kerstmis - Pasen 

 3de periode: Pasen – Grote Vakantie 

 

De ouders dienen het rapport te ondertekenen. 

 

Leerlingenevaluatie 

 

Iedere leerkracht geeft toelichting hierover tijdens de eerste oudercontacten. 
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2. Gewone contactmogelijkheden 

 

De ouders kunnen, indien gewenst, contact opnemen met een leerkracht. Wanneer het slechts 

korte gesprekken betreft, kan dat voor of na de school plaatsvinden. De ouders kunnen 

eventueel ook een gesprek hebben met de leerkracht in kwestie tijdens de lessen lichamelijke 

opvoeding, aangezien de leerkracht dan vrij is (liefst even op voorhand afspreken) of na 

afspraak met de leerkracht.. 

 

 

 

3. Geplande contactmogelijkheden 

 

a) Informatieavonden (begin van het schooljaar): 

Tijdens de maand september worden er ouderavonden georganiseerd voor de ouders van alle 

kleuters en  leerlingen van de lagere school. U kan dan kennismaken met de leerkracht en ook 

met andere ouders. Tijdens die avond geeft de leerkracht een woordje uitleg over algemene 

zaken en het schoolreglement. Verder wordt ook de aanpak in de klas toegelicht en is de 

leerkracht bereid om in te gaan op mogelijke vragen. 

 

b) Individueel oudercontact  

Enkele dagen voor ( lager onderwijs) of na  de kerstvakantie ( kleuteronderwijs) worden de 

ouders persoonlijk uitgenodigd voor een individueel gesprek over de leerprestatie en de leer- 

en leefhouding van hun kind. ( tijdens de maand november zal de juffrouw van het eerste 

leerjaar de ouders ook uitnodigen voor een kort vorderingsgesprek of dit schriftelijk 

mededelen )  

Vóór de paasvakantie en op het einde van het schooljaar is er ook een individueel overleg in 

het lager onderwijs. 

 

c) Individueel contact met het Multi Disciplinair Team (M.D.T.): 

Tijdens het schooljaar worden sommige ouders één of meerdere keren uitgenodigd voor een 

gesprek. Dit gebeurt vooral bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school en 

indien wij vermoeden dat er zich problemen kunnen voordoen. 

Na observatie door de kleuterleidster en na afname van schoolrijpheidstesten door de 

zorgleerkracht, kan het nodig zijn dat er een intern overleg gebeurt over bepaalde kinderen. 

Dat overleg wordt Multi Disciplinair Overleg (M.D.O.) genoemd. Het VCLB van Bree zal dan de 

verdere inlichtingen geven aan de ouders en de kinderen verder begeleiden zodat er een 

handelingsplan kan opgesteld worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en 

uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de bevindingen van het team. 

Op vraag van de zorgleerkracht zijn er ook M.D.O.'s voor kinderen van de lagere school.. Ook 

deze ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Het team zal hen dan een duidelijk 

toekomstgericht advies geven.  

 

d) Openklasdag (voor de ouders van de 2.5 en 3-jarige kleuters): 

Bij elke nieuwe instap van 2,5- jarige kleuters worden de ouders uitgenodigd om een bezoekje 

te brengen aan de klas en kennis te maken met directie en leerkrachten. 

 

e) Het contact met de zorgleerkracht: 

Wanneer een leerling om één of andere reden een leerachterstand heeft opgelopen, dan zal 

die leerling na overleg met de ouders worden doorverwezen naar de zorgklas. De ouders 

krijgen dan ook de mogelijkheid om de moeilijkheden en de vorderingen van het kind te 

bespreken met de zorgleerkracht. Dat kan, zelfs meermaals gebeuren (door het gebruik van 

een “heen-en-weer-schriftje”).Ook zal de zorgleerkracht, indien gewenst, aanwezig zijn bij de 

rapportbespreking in december ( of november). 
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f) Oudercontact 5-jarige kleuters (einde schooljaar): 

In de loop van de maand juni worden de ouders van de vijfjarige kleuters uitgenodigd. De 

kleuterleidster verschaft dan uitleg over de overgang van de kleuterschool naar het 1ste 

leerjaar.  

 

 

g) Afscheidsavond (6de leerjaar): 

 

In de loop van de laatste week van het schooljaar wordt er een afscheidsavond met receptie 

georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar. Op die avond worden de 

getuigschriften van het basisonderwijs uitgereikt. 

 

h) VCLB.-contact 3de trimester, op weg naar het secundaire (6de leerjaar): 

Op het einde van het schooljaar organiseert het VCLB een ouderavond voor de ouders van de 

leerlingen van het 6de leerjaar. De VCLB.-afgevaardigde zal dan uitleg verschaffen over de 

mogelijke studierichtingen na de lagere school 

 

 

 

5. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
 

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift 

uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.  

 

Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar al acht jaar geworden zijn. 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit 

het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift 

basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een 

weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. 

De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, hebben recht op: 

 Een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet 

behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 

 Een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. 

De beslissing omtrent het toekennen van een getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan de 

ouders meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te 

hebben genomen. Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op 

vraag van de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn 

vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg 

wordt een schriftelijke neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn 

afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van 

het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om 

de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die 

opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze 

beslissing door de ouders op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de 

voorziene ontvangstdatum. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school 

de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.  
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Beroepsprocedure: 

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

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

Let op: 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

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

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

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde 

als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, 

bij … . Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

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

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

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

meer op die vraag ingaan. 

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

de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing 

heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

zijn twee mogelijkheden: 

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

rechtvaardigen; 

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

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

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

klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via 

aangetekende brief:  

Jos Geusens 

Voorzitter, vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs De Wissel Opitter 

Opitterkiezel 240a, 3960 Bree Opitter 

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 

afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt 

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

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

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de 

twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 

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

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
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Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

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

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

bewijs van ontvangst). 

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

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

kunnen behandelen. 

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

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 
5 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn 

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie 

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

personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht 

grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, 

maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel gehoord. 

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

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan 

samenkomen, krijg je via mail. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 

gewettigde reden of overmacht. 

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

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

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 

duiden.  

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

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

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

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

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

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing 

bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep 

wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de 

beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 
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6. Herstel en Sanctioneringsbeleid. 
In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerling in het lager onderwijs preventief schorsen 

of tijdelijk of definitief uitsluiten. Kleuters kunnen dus niet preventief geschorst of (tijdelijk of 

definitief) uitgesloten worden.  

De beslissing tot preventief schorsen (als bewarende maatregel), tijdelijk of definitief uitsluiten 

(als tuchtsanctie) wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Enkel in de gevallen 

waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van medeleerlingen of de veiligheid en 

integriteit van zichzelf of anderen in het gedrang brengt, kan een tuchtsanctie (tijdelijke of 

definitieve uitsluiting) toegepast worden. Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn niet bedoeld 

om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. Tijdelijke en definitieve 

uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden als oplossing voor een leerling met 

een besmettelijke ziekte. Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het CLB 

beslissen welke maatregelen aangewezen zijn. 

Vooraleer er wordt overgegaan tot een preventieve schorsing of tuchtsanctie, zal de school 

eerst inzetten op begeleidende maatregelen. De school wil hiermee de leerling begeleiden tot 

gewenst gedrag te komen. 

 

Begeleidende maatregelen 

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

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

kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 een gesprek met ………;   

 een time-out: 

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

gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

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

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

stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan 

worden samen met je kind opgevolgd.  

Herstel  

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

op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

 een bemiddelingsgesprek;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

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

zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 

afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd 

uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
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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. 

Tuchtmaatregelen 

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

afgevaardigde. 

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

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

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

leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én 

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. 

De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. 

De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf 

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die 

eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

procedure gevolgd: 

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

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 

van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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 
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CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun 

kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

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

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

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

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

de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

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

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

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

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

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

toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

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

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

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

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt 

die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen 

dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur 

kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

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

gaat als volgt: 

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

Jos Geusens 

Voorzitter, vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs De Wissel Opitter 

Opitterkiezel 240a, 3960 Bree Opitter 

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 

afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt 

ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 
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De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 

vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt 

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

voor de verzending als voor de ontvangst. 

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

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

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

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

 het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

bewijs van ontvangst). 

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

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

kunnen behandelen. 

 

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

betwist wordt. 

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je 

klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, 

zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

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

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 

leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere 

procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om 

een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

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

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

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

schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de 

beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

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

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

zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet 
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verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel 

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

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

uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de 

gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  

 

 

 

7. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 
 

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

begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.   De beslissing van de 

klassenraad is bindend,  er kan niet van afgeweken worden. De genomen beslissing wordt ten 

aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan 

welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De 

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

 

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

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. ( eventueel na afname van enkele testen). Bij 

splitsing van klassen worden de leerlingen alfabetisch om en om verdeeld. Per graad wordt dit 

opnieuw bekeken. Hiervan kan worden afgeweken, vooral om pedagogische en of praktische 

redenen.  Ook hier heeft de klassenraad de eindbeslissing. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom,                          

( Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum ) of bij overschrijding van de maximum 

capaciteit.  ( zie inschrijvingen ). De klassenraad beslist welke kinderen hiervoor in aanmerking 

komen. 

 

 

8. Leefregels en afspraken   
 

1. Kledij en uiterlijk 

Er zijn geen vaste regels waaraan de kleding en het voorkomen moeten voldoen. Toch willen we 

vragen dat de kleding, het schoeisel en haartooi eenvoudig, stijlvol en hygiënisch zijn. Het 

uiterlijk mag geen middel zijn om zich te onderscheiden van de andere leerlingen. Daarom 

neemt de school afstand van de modieuze en/of ideologische bewegingen die zich uitwendig 

manifesteren door hun kleding, hun haartooi, piercings, het dragen van insignes en gebruiken 

van bepaalde symbolen. We volgen hier het standpunt van het VSKO (Vlaams Secretariaat van 

het Katholiek Onderwijs ) 

 

Aan de kinderen vragen we om zorg te dragen voor hun kleding: "Hang steeds je jas netjes aan 

de kapstok, laat geen kleding (jas, muts, handschoenen) rondslingeren op de speelplaats." 

 

 

2. Vrienden onder elkaar  

Hoffelijkheid behoort tot één van de thema's van ons opvoedingsplan. Vrijpostig, uitdagend of 

onbeleefd gedrag wordt in onze school niet toegelaten. Wij gedragen ons overal steeds 

beleefd, vriendelijk en correct tegenover de directie, de leerkrachten en  tegenover elkaar en 

hebben respect voor elkaar. Ook het gebruik van scheldnamen tijdens meningsverschillen is uit 
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den boze. Ook tegenover vreemden die onze school bezoeken zijn we steeds beleefd.  

Schunnige taal wordt in onze school niet getolereerd. 

 

 

3. Tijd om te spelen 

 

 

Enkele regels en richtlijnen die we in acht dienen te nemen op de speelplaats: 

 

         ’s Morgens en ’s middags 

 

- Ik kom ten vroegste om 8.30 of 13.00 naar school en wacht aan de poort op het teken van 

de juf dat ik binnen mag komen. 

- Ik plaats mijn fiets in het fietsenrek. Het dichtst bij de poort de kleuterfietsen, dan de 

kinderen die ’s middags naar huis gaan en op de laatste plaats de rest.. 

- Ik zet mijn schooltas in de gang en ga rustig terug naar de speelplaats.  De deur van de 

gang laat ik niet open staan. 

- ’s Morgens voetbal ik niet. 

- Bij het 1ste belsignaal ga ik rustig naar binnen. 

- Ik ga naar binnen en veeg mijn voeten af.  In de gang ben ik rustig en loop ik niet. 

- Ik kom tijdig naar school.  Indien dit eens niet lukt, ga ik eerst langs bij de directeur 

voor ik naar de klas ga. 

 

        Tijdens de speeltijd 

 

- Bij het belsignaal verlaat ik rustig de klas.  Ik zorg ervoor dat ik alles bij me heb 

(tussendoortje, spel, jas). 

- Tijdens de speeltijd loop ik niet meer naar binnen, behalve met toestemming van de 

meester of juf op de speelplaats. 

- Ik speel aan mijn kant van de speelplaats en ga niet voorbij de afbakening. 

- Bij mooi weer speel ik op de speelplaats.  Bij regenweer speel ik een rustig spel onder het 

afdak of in de zaal. 

- Ik laat het toilet altijd netjes achter en blijf er niet spelen. 

- Ik gooi het afval in de juiste vuilnisbak. 

- Ik speel niet met leren ballen op de speelplaats. 

- De leerkracht lichamelijke opvoeding maakt een lijst op over de te gebruiken 

sportmaterialen ( tafeltennis, volleybal, basketbal,…. ) 

- Indien een bal over het hek gaat, vraag ik toestemming aan de juf of meester en ga ik 

door de poort de bal halen. 

- Ik gebruik de vensters niet voor “muurtje – shot”.  Ik speel dit spel niet met een 

basketbal. 

- Ik draag zorg voor het speelgoed uit de speelkoffer en bezorg dit terug na de speeltijd.  

Indien er iets stuk is of verloren vertel ik dit eerlijk aan de juf of meester. 

- De zandbak is enkel toegankelijk voor de kleuters wanneer er een groene emmer hangt. 

- De kleuters gaan tijdens de speeltijd niet naar het toilet van het lager onderwijs.  

Tijdens de middagpauze kan dit wel. 

- Ik laat iedereen meespelen en kies voor een tof spel. 

- Ik ben beleefd op de speelplaats en gebruik een behoorlijke taal. 

- Wanneer ik iemand opzettelijk pijn doe, verwijt of plaag, mag ik me aan een opmerking 

verwachten, misschien zelfs een tijdelijk speelverbod. 

- Als er een probleem is, probeer ik dit zelf op te lossen of vertel ik het aan de juf of 

meester op de speelplaats. 

- Ik blijf op de speelplaats en verlaat deze nooit zonder toestemming. 

- Bij het 1ste belsignaal ga ik onmiddellijk rustig naar de klas. 
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- In de gang wandel ik en ben ik rustig. 

- De spelmaterialen leg ik terug in de speelkoffers. 

- Het speeltuig is enkel toegankelijk voor de leerlingen tot en met het 3de leerjaar.  

 

        In de eetzaal 

 

- Ik ga rustig de eetzaal binnen, ik neem eventueel een flesje drank en ga dan op mijn 

plaats zitten. 

- Tijdens het eten houden we het volledig stil. 

- Ik eet beleefd en speel niet met de flesjes. 

- Het afval laat ik niet rondslingeren, ik neem het mee naar huis of leg het in de 

afvalbakjes. 

- De leerlingen van het lager onderwijs gaan tijdens het eten niet naar het toilet, de 

kleuters mogen dit wel. 

- Op teken van de juf verlaten we rustig de eetzaal.  Mijn spullen leg ik in de box van de 

klas. 

        Na schooltijd  

 

- Bij het eerste belsignaal maak ik mijn boekentas klaar en doe ik mijn jas aan.  

- In de gang houd ik het rustig. 

- Ik zorg dat ik tijdig en netjes in de rij sta. 

- Ik verlaat de gang samen met mijn juf of meester.  

- Op de speelplaats houd ik rekening met de kleuters. 

- Ik blijf binnen de poort totdat iemand mij aan de poort afhaalt.  

- Ik neem rustig mijn fiets en sluit in de rij aan.  We nemen de fiets aan de hand tot aan 

de weg en blijven achter de leerkracht. 

 

 

 

 

 

4. Het is fijn in onze klas 

 

Het is fijn in de klas als iedereen zich aan de regels houdt.  

 

 Alle boeken en schriften zijn steeds netjes gekaft of voorzien van een omslag.  

 De bank en boekentas zijn steeds ordelijk. 

 Er wordt geen vloeibare tipp-ex  gebruikt. 

 De agenda laat je tijdig tekenen. 

 De huistaken op de gevraagde dag stipt uitvoeren . 

 Schooluitrusting, schoolmateriaal, zowel van de school als van jezelf worden met zorg 

behandeld. 

 Op school worden er geen verzamelkaarten geruild. De kinderen laten deze dan ook 

thuis.  

 De leerlingen laten storende voorwerpen zoals radio’s, walkman, elektronische 

spelletjes, GSM enz … alle multimedia-apparatuur, thuis.(de GSM wordt enkel 

toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden en op vraag van de ouders. Tijdens de 

schooluren wordt deze ook uitgezet) De school kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden bij verlies of diefstal van deze toestellen. 

 Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn niet toegelaten. 

 Juwelen dragen is op eigen risico ( niet verzekerd ). 

 Als je  bewust schade toebrengt aan meubilair of boeken, moet je de onkosten 

vergoeden. 
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 Er wordt geen speelgoed meegebracht naar de school. Tijdens de les kan het alleen 

maar storen. Je mag wel een bal, een springtouw of een springelastiek meebrengen.( 

noteer er je naam op) 

 Als je jouw zwemzak 2 keer bent vergeten , wordt er niet meer gebeld en moet je op 

school blijven tijdens het zwemmen. 

 Als je jouw bibliotheekkaart bent vergeten, wordt er niet gebeld en moet je op school 

blijven tijdens het bibliotheekbezoek.   

 

5. Ziekte. 

    Wanneer het kind een ernstige besmettelijke ziekte of hoofdluizen  

    heeft, gelieve dan zo snel mogelijk de directie te verwittigen. 

    Als uw kind ziek wordt tijdens de schooluren, verwittigt de school de  

    ouders of het opgegeven noodnummer.  

 

 

 

 

6. Verjaardagen. 

 

In de kleuterklassen  mag de kleuter die jarig is, tijdens het eetmoment koekjes of cake 

meebrengen en uitdelen. Deze worden dan in de klas opgegeten. Er wordt niets meer 

uitgedeeld om mee naar huis te nemen.  

In het Lager Onderwijs wordt er in de klas aandacht gegeven aan de verjaardag van het kind. 

Dit doet iedere klas op zijn manier.( zingen, leerling van de dag,…….) Net zoals bij de kleuters 

mogen de leerlingen van de lagere school iets meebrengen. 

Er wordt niets meer uitgedeeld om mee naar huis te nemen.  

Bij de geboorte van een baby kan u best contact nemen met de klastitularis om deze 

gebeurtenis te vieren. 

 

Gebruik van (sociale ) media 
 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy 

respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de 

participatieorganen op school hebben opgesteld. 

 

 

9. Verkeer en Veiligheid. 

 
Orde aan de schoolpoort en verkeersafspraken 

 

De parkeerplaatsen voor de school zijn enkel voor het personeel en de voertuigen van de 

technische dienst van Bree. De ouders mogen parkeren op de parkeerplaats “ de wissel”. De 

kinderen kunnen dan via het zebrapad en met hulp van de Gemachtigde Opzichter de weg 

oversteken.  

Er is op deze parking een “kiss and ride”- zone voorzien. De gemeente Bree zorgt voor de 

bewegwijzering van de parking. Gelieve zich aan deze richtlijnen te houden.   

 

Alle kinderen van onze school  krijgen , als ze met de fiets komen, een vestje en helm gratis 

aangeboden van de school. Ze ondertekenen een  contract, samen  met de ouders, om zich te 

engageren  dagelijks op weg naar en van school het vestje en  de helm te dragen. Ook de 

voetgangers krijgen een vestje aangeboden. 
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Afhalen van de kinderen 

 

De ouders die hun kind afhalen, wachten buiten de poort tot de bel gaat. Wanneer de bel gaat, 

worden de kleuters tot aan de poort gebracht door de leerkrachten. Wij vragen voor de 

ingang van de schoolpoort een zone van 5 meter vrij te houden ( achter de boog.) Laat zeker 

ook een uitgang voor onze fietsers. Het betreden van de speelplaats is verboden voor ouders. 

Het is raadzaam de kleine kinderen bij de hand te nemen omdat u vanaf dan zelf 

verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw kind.  

Wanneer ouders hun kinderen, leerkrachten,secretariaat of directie wensen te spreken of de 

kinderen uit de klas willen  halen ( afspraak dokter, tandarts, ….,) contacteren ze eerst de 

directie en gebruiken ze de hoofdingang, voordeur met bel. 

De kinderen zonder begeleiding van ouders ,worden in rij, onder begeleiding van een 

leerkracht, naar de weg gebracht, waar ze onder toezicht van de Gemachtigde Opzichter, de 

weg oversteken. 

 

Vanaf het ogenblik dat de kinderen de rij verlaten, staan ze niet meer onder het toezicht van 

de leerkracht en valt diens verantwoordelijkheid weg. 

 

Fietsen 

 

Zorg ervoor dat de fiets in orde is. De fiets moet aan de voorschriften van het 

verkeersreglement voldoen. Dat voorkomt problemen met de verzekering bij een mogelijk 

ongeval. Eenmaal per schooljaar worden de fietsen gecontroleerd door de politie. Indien de 

fiets niet voldoet aan de voorschriften, krijgen de kinderen een briefje met een waarschuwing 

mee naar huis en zal de fiets zo snel mogelijk in orde gemaakt moeten worden.  

Aan de kinderen vragen we om uit te kijken bij het plaatsen en nemen van de fiets . Wanneer 

door jouw schuld andermans fiets wordt beschadigd, moet je de schade vergoeden. 

Zorg er voor dat je geen waardevolle voorwerpen op je fiets achterlaat.   ( kilometerteller, …. 

enz.) 

 

Onderweg van huis naar school 

 

Onderweg zijn de kinderen voorzichtig. Ze onderhouden alle punten van het 

verkeersreglement. De fietsers rijden dus steeds rechts van de weg. Indien ouders het 

veiliger achten, hun kinderen een gedeelte links van de rijweg te laten rijden of een andere 

route te kiezen,   moet dit schriftelijk medegedeeld worden aan de juffrouw of meester. 

Wanneer er een ongeval gebeurt, moet dat onmiddellijk aan de school worden gemeld. 

Aan de kinderen vragen we zich op straat beleefd en voornaam te gedragen, niet  luidruchtig 

te zijn en zich altijd rechtstreeks en zonder oponthoud naar huis te begeven. 

 

Vermits de kinderen pas vanaf 8.30u en 13.00u aan school mogen zijn ( dan is er bewaking ) 

vragen we de ouders hun kinderen niet vroeger naar school te sturen, zodat de kinderen niet 

in de mogelijkheid zijn om op “ de wissel  “ of elders gevaarlijke stunten uit te halen. 

Enkele tips voor de ouders: 

 

 verken samen met uw kind vooraf de veiligste weg van en naar de school; 

 de kortste weg is niet altijd de veiligste; 

 indien het kind links van de weg blijft, mag het niet fietsen. De fiets aan de hand is 

dan de oplossing. 

 laat de kinderen altijd uitstappen aan de kant van het voetpad; 

 houd vooral bij het in- en uitstappen uw kind in het oog; 

 laat uw kind niet alleen naar de auto of  de schoolpoort lopen; 

 begeleid indien nodig uw kind.  
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ROOKVERBOD 

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus 

ook de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school 

betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, … 

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

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen. 

 

Medicatie 

- Je kind wordt ziek op school  

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

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

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

beschikking, ook geen pijnstillers. 

 

- Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

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

om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de 

behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de 

bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. 

Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het 

secretariaat. 

 

 

- Andere medische handelingen 

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 

bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een 

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

 

10. Schoolverzekering 
 

1. Ongevallen op school en de schoolverzekering 

 

a) Wat te doen bij een ongeval? 

 

1. U verwittigt zo snel mogelijk de school. 

2. Van de school krijgt u een " geneeskundig getuigschrift" dat u door de dokter laat invullen. 

3. Dat geneeskundig getuigschrift wordt samen met de aangifte door de school naar de 

verzekering gestuurd. 

4. U verricht de betalingen betreffende het ongeval. 

5. Bij afrekening met de mutualiteit waar u de terugbetaling ontvangt, behalve het remgeld, 

vraagt u een briefje waarop de niet terugbetaalde bedragen staan. Dat briefje moet samen 

met de uitgavenstaat waarop u alle gemaakte kosten hebt genoteerd, naar de verzekering 

worden gestuurd. 

6. Nadien zal het remgeld door de verzekering worden betaald. 
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b) De schoolverzekering 

 

De schoolverzekering bestaat uit twee grote delen: 

 

 de verzekering lichamelijke ongevallen; 

 de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 

 

De verzekering lichamelijke ongevallen 

 

Als uw kind een ongeval overkomt op school, dan zal de mutualiteit een groot deel van de 

kosten terugbetalen. Een deel, het zogenaamde remgeld, blijft ten uwen laste. Door de 

schoolverzekering worden deze laatste kosten aan u terugbetaald. 

 

Deze verzekering is van toepassing bij alle activiteiten die door de school georganiseerd 

worden en ook op de weg van huis naar school en omgekeerd. Let wel, deze verzekering dekt 

geen stoffelijke schade of diefstal. Schade aan brillen wordt niet vergoed. 

 

 

 

 

 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is de schade te vergoeden die men 

veroorzaakt heeft. Meestal gaat het hier om belangrijke schadegevallen die uitgesproken 

worden door een rechter. 

 

 

Als de school of een personeelslid aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, zal de 

verzekering ook deze kosten vergoeden. 

 

Het is echter ook mogelijk dat uw kind aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval. In 

dat geval zal u eigen familiale verzekering de schade moeten vergoeden. Indien u geen 

familiale verzekering heeft, dan betekent dit dat u zelf alle schade zal moeten betalen. U 

begrijpt dat het ten zeerste aangeraden is een familiale verzekering te nemen. 

 

 

2 Vrijwilligers in opdracht van de school  

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

nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen 

om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een 

schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 

organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

 

Organisatie 

Zie Wie is wie in onze school 

 

Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en 

de vrijwilligers. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
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De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 

geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en 

van de activiteiten. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vergoedingen 

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

vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

Aansprakelijkheid 

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

verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk 

de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware 

fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

 

Geheimhoudingsplicht 

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

gehouden is tot de geheimhoudingsplicht . Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die 

actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere 

vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. 

Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.  

 

 11. Lessen lichamelijke opvoeding  
Lichamelijke opvoeding en zwemmen behoren tot het onderwijspakket van de school. Dat wil 

zeggen dat alle kleuters en leerlingen verplicht zijn er aan deelnemen. 

 

Wanneer de kinderen gaan zwemmen, is het aan te raden om twee handdoeken mee te geven. 

Eén handdoek kan gebruikt worden om op te staan en de andere om zich af te drogen. 

 

Voor de juiste uurregeling zie algemene info . 

 

Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding en/of aan de zwemles, 

dienen hiervoor een doktersattest of een schriftelijke verklaring van één van de ouders af te 

geven aan de leermeester bewegingsopvoeding of aan de klastitularis. Tijdens de zwemles 

worden zij opgevangen in de school. 

 

De leerlingen dragen een eenvormige turnuitrusting die via de leerkracht bewegingsopvoeding 

kan aangekocht worden. De ouders dienen zelf te zorgen voor turnpantoffels en turnzak. 

 

Voor elke vakantieperiode wordt de turnkleding mee naar huis genomen voor een wasbeurt. 

 

12. Schoolrekeningen 

 
Per schooljaar krijg je drie schoolrekeningen. Begin november ( periode september – december) 

begin maart ( periode januari – februari ) en eind juni ( volledige afrekening ) 

De ouders hebben 20 dagen om deze rekening te betalen; enkel de rekening van juni moet 

betaald worden voor 15 juli. Bij laattijdig betalen, ontvangen de ouders een herinnering. Mochten 

je ouders problemen ondervinden met één van de rekeningen of wensen ze meer uitleg, dan 

kunnen ze contact opnemen met directeur Peter Vangeloven . ( directie.dewissel@dekubus-

bree.be ) 

mailto:directie.dewissel@dekubus-bree.be
mailto:directie.dewissel@dekubus-bree.be
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13. Privacy 
 

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 vragen 

alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. 

De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op 

leerlingenbegeleiding. 

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur 

verantwoordelijk. 

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met ons software Broekx. We maken met de 

softwareleveranciers 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 het 

ondersteuningsnetwerk). 

Om goed 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 kunt je toestemming altijd intrekken. 

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. 

Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de 

privacyverklaring terug op onze website Als je vragen hebt over de privacy van je kind of 

bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact opnemen met Peter Vangeloven. 

 

Welke info geven we door bij verandering van school? 

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan 

van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de 

studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. 

We doen die overdracht enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de 

gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil 

dat we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na 

de inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe 

school te melden als je kind een gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe school kan 

dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een verslag 

geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school. 

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

 

Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen  Bv. op onze website, in de 

nieuwsbrief, of op de facebookpagina van de ouderraad…  

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier 

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

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

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

publiceren van die beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via ons 

toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. 

Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan 
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jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw je toestemming. Je kunt je toestemming altijd 

intrekken. Je kunt daarvoor contact opnemen met ons secretariaat. 

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 

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

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

hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens 

laten verbeteren of verwijderen. Ook kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met onze zorgcoördinator. We kunnen geen gegevens 

doorgeven over anderen, zoals medeleerlingen. 

 

14. Voor- en naschoolse Opvang 
 

Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Deze wordt georganiseerd door onze school. De 

inschrijvingen en reserveringen gaan via het digitale platvorm “ Kwandoo “ van de stad Bree 

https:/bree.kwandoo.com. U dient zich hier in te schrijven. Wanneer de inschrijving voltooid is 

en ondertekend, kan u per maand reserveren. Voor inlichtingen en huishoudelijk reglement 

wendt u zich tot de directie of via de website van onze school. ( ’t Ittertuintje) Hier vindt u 

informatie over de openingsuren, reservaties en annuleringen.  

Onze voor- en naschoolse opvang heeft een attest van toezicht verkregen van Kind & Gezin. 

 

 

15. Overblijven tijdens de middag 

 
Voor de kinderen die ‘s middags aan school blijven eten, is er opvang voorzien. Het is een hulp 

die wij bieden aan de ouders die in de onmogelijkheid verkeren om hun kinderen 's middags 

zelf op te vangen (bijvoorbeeld ouders die allebei gaan werken). Deze opvang is niet gratis. Per 

middag wordt er 0.25 euro aangerekend. U kan ook voor een jaarlijkse bijdrage kiezen , dit 

kost €25. 

 

De regel is dat de kinderen naar huis gaan. Voor de kinderen is het beter dat zij even uit 

de drukte van school zijn, zeker voor de allerkleinsten. Wat zeker niet kan, is dat één kind 

wordt afgehaald en een broertje of zusje naar de eetzaal gaat. 

 

De kinderen die aan school blijven gaan naar de eetzaal waar ze hun boterhammen kunnen 

opeten.  

De kinderen mogen ook zelf drank meebrengen (geen frisdranken, sportdranken ) Om de 

afvalberg zo klein mogelijk te houden vragen we om gebruik te maken van een drinkbus die 

meermaals kan gebruikt worden. We vragen ook de kinderen een gemerkte boterhammendoos 

mee te geven in plaats van een plastic zak. Boterhammen die niet worden opgegeten , worden 

door de kinderen terug mee naar huis genomen.  

In de eetzaal hebben de kinderen die altijd blijven eten een vaste plaats. Die plaatsen  worden 

in het begin van het schooljaar aangewezen. De kinderen die sporadisch naar de eetzaal gaan 

zetten zich aan de tafels waar plaats is.  

 

 

 

https://bree.kwandoo.com/
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16. Extra-muros activiteiten 

 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname 

van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete 

ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te 

melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan 

een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op 

de school aanwezig te zijn.  

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de 

ouders vereist. 

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

 

17.  Ouderlijk Gezag 

 
Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 

begrip en extra aandacht bieden. 

Neutrale houding tegenover de ouders 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, 

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

de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

genomen. 

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …worden afgesproken met de klasleerkracht 

- Afspraken in verband met oudercontact worden afgesproken met de klasleerkracht 

Co-schoolschap 

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

welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het 

leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

.  

 

 

 

 

18 Klachtenregeling 

 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met [contactpersoon voor klachten, bv. 

directeur/voorzitter schoolbestuur]. 

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

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

bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie 

is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 

beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 
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klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 

correspondentieadres 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 klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   

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

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

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

heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

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

behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 

ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

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

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

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

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

dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. 

Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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19 Varia 

 

1.  Meebrengen van snoep en drankbrikjes. 

 

Omdat we denken aan de gezondheid van de kinderen vragen we van geen snoep mee te geven. 

Fruit en koekjes zijn wel toegelaten. Enkel water is op school toegestaan om mee te brengen. 

In de klas mogen de kinderen water drinken , wel na afspraak met de klasleerkracht. 

Wij willen uitdrukkelijk vragen geen drankbrikjes mee te geven. Indien u toch drank ( enkel 

water)  wenst mee te geven aan uw kind, dan gebruikt u best een drinkbus. 

Tussendoortjes, koekjes enz. worden thuis ontdaan van papier en in een doosje verpakt. 

Iedere dinsdag, vanaf oktober, wordt er een stuk fruit gratis aangeboden. 

 

2.  Verloren voorwerpen. 

 

De school draagt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte spullen. Groot is het aantal 

zakdoeken, handschoenen, turnpantoffels, brooddozen, enz... dat verloren raakt, weer 

gevonden wordt en dan van niemand blijkt te zijn. Dat euvel is te vermijden door er een naam 

in aan te brengen. Als er toch spullen verloren raken, dan doet u best navraag bij de directie. 

 

 

3. Welk schoolgerief dient er te worden aangeschaft? 

 

De school verschaft al het noodzakelijke schoolgerief.    Indien er extra dingen ( niet 

verplicht ) nodig zijn in de klas, dan wordt dat aan de ouders meegedeeld  tijdens de 

contactdag in het begin van het schooljaar. 

 

 

 
20 Reclame en sponsoring 

Verdelen van informatie aan kinderen 

Aankondigingen van niet-commerciële activiteiten voor kinderen van de basisschool georganiseerd 

door de stad Bree en Breese verenigingen worden gratis bedeeld.  Informatie met een 

commerciële pedagogische inslag worden enkel bedeeld indien het leerkrachtenteam dit 

goedkeurt.  Andere informatie dan de hierboven genoemde wordt niet bedeeld.  De informatie 

wordt zoveel mogelijk gebundeld en aan uw kind meegegeven  

Reclame en sponsoring 

Schriftelijke commerciële reclame en boodschappen van sponsors zijn toegelaten op volgende 

plaatsen:  

o Op reclameborden tijdens buitenschoolse commerciële activiteiten zoals 

schoolfeesten, ontspanningsavonden, eetdagen, ...  
o Op de website van de school.  
o Op aankondigingen voor fondsenwervende activiteiten die door fondsenwerving 

worden verkocht.  (Rode kruis - Kom op tegen kanker - ...)  
o Op documenten of omslagen die voor de ouders of voor de leerkrachten bestemd 

zijn.  
o Op informatieborden i.v.m. bouwwerven en/of renovatiewerken.  
o Op materialen die door een sponsor ter beschikking worden gesteld.  
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Verantwoordelijkheid  

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt.  Zelfs 

als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat 

waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband 

worden geconfronteerd. 

Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst 

verantwoord is.  

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

een klacht indienen bij de: 

 

Commissie Zorgvuldig bestuur 

Departement Onderwijs 

Secretariaat-generaal 

t.a.v. Willy Van Belleghem kamer 5B25 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Financiële bijdrage 
 

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

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

worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  De overheid 

bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de 

eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

 

Volgende materialen worden 

vermeld in de ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen voor het gewoon 

onderwijs.  Deze materialen zijn 

verplicht aanwezig op school.  

De school stelt de materialen in 

voldoende mate ter beschikking.  

Dit betekent niet dat dit 

materiaal voor elke individuele 

leerling aanwezig moet zijn.  

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  

Toestellen (ET LO 1.9)    

Klimtoestellen (ET LO 1.14)  

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)   

Boeken (OD NL 3.4)  

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  

Kinderromans (ET NL 3.5)  

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)  

Passer (ET WIS 3.5)  

Globe (ET WO 6.2)  

Atlas  (ET WO 6.11)  

Kompas (ET WO 6.3)  

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)  

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)  

Infobronnen (OD NL 3.4)  

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)  

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  
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Materialen uit de volgende 

categorieën worden 

verondersteld in voldoende mate 

aanwezig te zijn en staan in 

functie van het nastreven van de 

ontwikkelingsdoelen of het 

bereiken van de eindtermen voor 

gewoon en buitengewoon 

onderwijs.       

 

 

Schrijfgerief  

Tekengerief  

Knutselmateriaal  

Constructiemateriaal  

Planningsmateriaal  

Leer- en ontwikkelingsmaterialen  

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –blaadjes,  

fotokopieën, software...  

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) 

materiaal  

Multimediamateriaal   

Meetmateriaal  

Andere   

 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. 

Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. 

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond: 

o voor kleuters € 45 

o voor lagere schoolkinderen € 90 

 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2021-2022 

een maximumfactuur van € 445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te 

respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  

 Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen 

vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze 

bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar 

meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in 

verhouding zijn tot de geleverde prestatie.  

 

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

schoolbestuur gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van 

materialen die niet kosteloos kunnen aangeboden worden. 

 

22 Bijdrage regeling ( ouders )       
 

 

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de 

eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte 

maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze 

school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich 

hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen volgens onderstaande modaliteit.  

 

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.  

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die 

u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er 
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zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn 

uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan 

moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor 

betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen 

vermeld.  

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat 

betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer 

maar het kan ook iets minder  zijn.  

Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of 

activiteit vorig schooljaar kostte.  

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

 

Stappen die de Inrichtende Macht zal zetten bij niet-tijdig betalen.  

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

met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

 

Bij  afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de  school  

kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.   

Bij verlies of beschadiging van materiaal ( zie financiële bijdrage ) kunnen de door school 

gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. 

 

 

 

23 Infobrochure onderwijsregelgeving 
 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

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

www.dewissel-opitter.be   

Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren via de 

maandelijkse nieuwsbrief en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde 

schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan 

de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.  Op hun 

verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

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

gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat echter uit van een 

vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht 

van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) 

problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving 

van het kind in de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewissel-opitter.be/


 55 

24 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 van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 

verwachten.  

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

evalueren. 

 

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 bij het begin van elk schooljaar 

een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en 

met de manier van werken). 

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

schriftelijk via het rapport of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

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

we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je best via mail. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. 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 t.a.v. de evolutie van je 

kind. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

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

kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van 

een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs.  

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 school begint om 8u45 en eindigt om 15u30. 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons 

voor 10 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

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

Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : Het CLB zal telefonisch 

contact met je nemen om dan een afspraak te maken voor een overleg samen met de directie en 

klasleerkracht. 

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

aanpak zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding.  
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Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 

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

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

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

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

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op 

basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg 

met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij 

als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te 

voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet 

tegen aan te tekenen. 

 

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

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

wat wij van jou als ouder verwachten. 

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

opvolgt en naleeft. 

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

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

tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 

taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de 

onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren 

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

die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

 

25 Ondertekening en afdwingbaarheid van het schoolreglement 
 

Na kennis genomen te hebben van de inhoud van de schoolbrochure met opvoedingsproject, 

schoolreglement en algemene informatie  en de schriftelijke instemming ermee te hebben gegeven, 

worden de leerlingen ingeschreven in de school en zijn de bepalingen van de schoolbrochure met 

opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie afdwingbaar.  

 

Bij elke wijziging van de inhoud van de brochure overhandigt het schoolbestuur een herwerkte 

versie van de schoolbrochure aan de ouders. Het schoolbestuur moet via een goede communicatie 

de ouders voorbereiden op ingrijpende wijzigingen van het schoolreglement en het 

opvoedingsproject. Kunnen ouders zich niet akkoord verklaren met deze wijzigingen dan wordt de 

inschrijving in vraag gesteld.  

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

het schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van het betrokken kind te weigeren. 
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26 Bijlage bij  het schoolreglement. 
Kostenraming schooljaar 2021-2022 
 

Kleuters 

 

1.  Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 
Zwemmen : enkel de 5-jarigen €2max per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit gratis 

Theater gratis 

Sportactiviteit ( rollebolle ,  4 en 5 –jarigen ) €7,5 max 

Jeugdauteur : enkel  5 - jarigen € 7,5 max 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld, maaltijd en drank inbegrepen €30 max. 

Oog voor lekkers ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €5 max. 

Middagtoezicht €25/jaar of €0,25/per dag 

sportdag €15 max. 

  

 
 
Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn 
deze kosten voor de school. 
 
Maximumbedrag per jaar: 45 euro 
                             
 
 
 

2.  U kunt vrij  intekenen  voor : 
 
 

Voor-  en naschoolse opvang €1  per half uur 

Klasfoto  en individuele foto’s  max €35 

Jaarabonnement Dopido, Dokadi,Doremi  max €50 

Drank in de klas ( water ) gratis 

Vastenproject max €5 

Middagtoezicht €25/jaar of €0.25/per dag 

 
 

3. Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij 
kunnen, indien gewenst,   rekeningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  
directeur hierover aan te spreken. Ze zullen dan  in  overleg met u en in alle discretie proberen een  
oplossing te zoeken. 
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Bijlage bij  het schoolreglement. 

Kostenraming schooljaar 2021-2022 

 

 

1ste tot en met het 6de leerjaar 

 

1.  Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 
Zwemmen ( behalve het 6de leerjaar = gratis) €2 max per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit €4 

Theater gratis 

Sportactiviteit (Kronkeldidoe, Alles met de bal,American  
games, DAS-beurs ) 

€7,5 max 

Bibliotheek ( jeugdauteur, busvervoer , werking ,…..) € 7,5 max 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld €30 max 

Oog voor lekkers ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

  

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €5 max. 

Gymkledij : Broekje  en T-shirt €20 max 

Sportdag €20 max. 

Zeeklasse ( om de twee jaar, voor het 5de en 6de leerjaar , met 
toestemming van de ouders) 

€200 max. 

  

 
 
Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn 
deze kosten voor de school. 
 
Dit is voor  het 1ste tot  en met het 6de leerjaar : € 90 
Meerdaagse uitstappen : Maximum € 450 per kind voor de volledige duur van het Lager Onderwijs 
 

2.  U kunt vrij  intekenen  voor : 

 
 

Voor-  en naschoolse opvang ( vzw ’t Ittertuintje) €1  per half uur 

Klasfoto  en individuele foto’s €35 max. 

Jaarabonnement  zonnekind,zonnestraal,zonneland €50 

Vakantieoefenboeken €7,5 ( max /boek ) 

Kerst-,paas- en vakantieboek €7,5 ( max /boek ) 

Vastenproject €5 max. 

Diploma zwemmen €1,5 

Middagtoezicht €25/jaar pf € 0.25/per dag 

 
 

3. Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij 
kunnen, indien gewenst,   rekeningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  
directeur hierover aan te spreken. Ze zullen dan  in  overleg met u en in alle discretie proberen een  
oplossing te zoeken. 
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27 Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 
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