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Welkom op onze basisschool!  

 

Beste ouder  

Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze 

school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen 

staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een 

positieve, respectvolle en duurzame samenwerking!  

 

 

Beste kinderen  

Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw 

persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en 

elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, é Laten we de wereld samen 

ontdekken!  

 

het aanspreekpunt  en het schoolteam  

 

 

 

 

(rood = wijzigingen in het schoolreglement)  



 

 

 

 

ONS SCHOOLREGLEMENT 

 

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.  

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten  van elke  leerling  op school. Het 

schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en 

je kind verwachten.  

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het 

schoolreglement dan op de schoolraad. Als er wijzigingen  zijn aan ons schoolreglement 

of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.  Dit kan 

schriftelijk , maar nu ook digitaal gebeuren.  

 



 

 

 

 

 

 

ǒ Algemene informatie over onze school  

Hoe organiseren wij 

onze school?  
 

Vaste instapdagen 

voor de kleinsten  
 

Nieuwe 

inschrijving nodig?  

     

Onderwijsloopbaa n 
 

Schooluitstappen  

 Verboden te 

roken  

 

Verkoop, reclame 

en sponsoring  

 

 

 

ǒ Wat mag je van ons verwachten?  

Hoe begeleiden 

we je kind?  
 

Evaluatie van de 

kinderen  
 

Getuigschrift 

basisonderwijs  

     

Met wie werken 

we samen?  
 

Onderwijs aan 

huis en synchroon 

internetonderwijs  

 
Revalidatie/logopedie 

tijdens de lestijden  

     

Stappenplan bij 

ziekte of 

ongeval  

 

Medicatiegebruik 

en andere 

medische 

handelingen  

 Privacy  

 

  

Onze visie en pedagogisch project   
Engagementsverklaring van het katholiek 

onderwijs  
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ǒ Wat verwachten we van jou als ouder?  

Engagementsverklaring 

tussen jou en onze school  
 Ouderlijk gezag   Schoolkosten  

   

Participatie   
Gebruik van 

(sociale) media  

 

 

ǒ Wat verwachten we van je kind?  

Leerplicht en 

afwezigheden  
 

Participatie 

leerlingenraad  
 

Wat mag en wat 

niet?  

     

Herstel- en 

sanctioneringsbeleid  
 Betwistingen   Klachten  
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ǒ Onze visie en pedagogisch project  

 

 

ǒ Uitgangspunten van het opvoedingsproject  

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch 

project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vind je een beschrijving van 

de uitgangspunten van ons pedagogisch project.  

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en een 

kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de 

christelijke traditie.  

 

Wij bieden in onze school  gevarieerde en zinvolle pastoral e activiteiten aan  zoals:  

ǐ elkaar ontmoeten in verbondenheid;  

ǐ verdieping in de Bijbelse verhalen ; 

ǐ dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;  

ǐ vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met 

elkaar en (wa ar het kan) in verbondenheid met God.  

 

In de godsdienstlessen die door alle kinderen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke 

levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de 

levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.   

 

ǒ De pijlers van ons opvoedingsproject  

We staan allemaal voor de uitdaging om -samen - te kiezen voor een mooie toekomst, 

voor onze kinderen en voor onszelf.  

 

Vanuit de  traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een 

opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en  leven 

vanuit het evangelie.  

Daarom zien we Jezus als de inspirerende ôpedagoogõ en ôhet fundamentõ voor ons project. 

Zijn leven en werken vormt  de rode draad binnen de onderstaande pijlers.  
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ǒ Opvoedingsproject Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar  

 

o Inleiding  

We leven in een unieke tijd want de tijd kantelt.  

Daarom is dit bij uitstek een tijd  om op te voeden.  

Iedereen is door deze kentering getekend: jong en oud.   

We staan dan ook voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst.  

Een opvoeding op de maat van morgen heeft opvoeders nodig die getuigen van hoop en 

die leven vanuit h et evangelie.  

Lodewijk Donche was zo een man. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen, 

zelfs tot op vandaag in beweging zet.  

Hij werd gegrepen door Jezus Christus en koos onvoorwaardelijk voor een leven in dienst van 

de armen van zijn tijd.  

Hij wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn 

opvoedingsproject en hij beklemtoonde dat opvoeding:  

 

- gericht is op het leven,  

- streeft naar de totale persoonsvorming,  

- getuigd van een voorkeurliefde voor d e zwaksten,  

- steunt op een persoon -bevorderende relatie,  

- grote zorg betoont voor een eigentijdse geloofsopvoeding,  

- kracht haalt uit samenwerking en communio.  

 

Lodewijk Donche was een visionair. Hij had een aanstekelijke visie die hertaald in deze tijd  

een mobiliserend project aanbiedt.  
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1.1  1 Onze opvoeding is gericht op het leven  

Je kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg 

tonen naar het goede leven.    

Daarom willen wij als opvoeders -zoals jullie thuis doen - hen waarden voorleven waarin we 

zelf geloven: waarheid, schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 

verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid.   

We willen hen helpen zelf waarden te ontd ekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat 

we samen op zoek zijn naar waarden waar iedereen nood aan heeft.  

1.2   2 Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming  

Om gelukkig te worden heeft uw kind ôhoofd, hart en handenõ nodig. We streven er dus naar 

alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.  

We proberen onze kinderen vooral te leren hoe ze zelfstandig - nu en later - problemen 

kunnen aanpakken.    

We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk . We wensen ze ook uit te nodigen en 

voor te bereiden om straks als ôjonge burgerõ mee te werken aan een meer rechtvaardige 

samenleving. We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.  

1.3  3 Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten  

Alle kinderen -zonder onderscheid  van rang of stand, kleur of ras - zijn bij ons welkom.  

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ômoderne armoedeõ: zij zijn arm 

aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ôarmoedeõ proberen 

we ook aandacht te hebbe n.  

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor 

leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste 

leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke kinderen te vergeten.    

We pogen de ôarmenõ in de eigen kring van de school te helpen.  Tegelijk nodigen we uit 

oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken 

we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een 

eerlijke wereld.   

1.4  4 Onze opvoeding steunt op een persoons -bevorderende relatie  

Om  je kind te helpen groeien willen we nabij zijn,  het warmte en aandacht bieden. Daarom 

kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.  

We sprek en een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. We 

geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ôharteõ 

les geven en aanvoelen dat we ôeen hartõ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 
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Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood 

aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het 

kind verwachten we dat het onze ôneenõ ook leert aanvaarden en respecteren. 

1.5  5 Onze op voeding heeft een zorg voor eigentijdse geloofsopvoeding  

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate 

doodgezwegen wordt want Hij is voor velen een wegwijzer  naar groot en innig geluk.  

We geloven dat ôkleine en grote mensenõ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden 

hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de 

ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een 

verrassende reisgids is naar  een rijk en zalig leven.  

We proberen dit concreet vorm te geven door onze levensst ijl van voorleven en de cultuur 

die op onze school voelbaar is.    

 

1.6   6 Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking  

Zowel schoolbestuur als schoolteam werken dagd agelijks hard om dit opvoedingsproject in 

praktijk om te zetten.   

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van je kind. Zonder deze 

ôsamenwerkingõ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige 

helpers zoals het CLB en de steun van de lokale gemeenschap.  

Vooral ook hopen wij op jullie bereidheid als ouder en jullie medewerking als oudergroep. Dit 

levens - en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid 

rond datgene wat ôechtõ belangrijk is in de opvoeding van onze kinderen.   
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1.7  Nawoord  

In onze school is er aandacht voor ieder kind, met eigen verwachtingen, talenten, interesses, 

karakter, gezondheid, tempo, gevoelens, kwaliteiten en beperkingen.  

We streven naar een aangenaam en stimulerend leer - en leefklimaat zodat ieder kind, 

zonder uitzondering, zich thuis kan voelen en alle kansen krijgt om optimaal en harmonisch 

te ontwikkelen, zodat ieder kind alle kansen krijgt om é v®®l te leren é ®n gelukkig te worden.  

Vanuit een voortdurende bekommernis om kwaliteit moet deze opdracht ons motiveren om 

ons pedagogisch  project via een schoolwerkplan om te zetten in concrete, haalbare en 

verifieerbare praktijkdoelen.  

 

ǒ Onze oproep aan de kinderen  

Goede afspraken .... goede vrienden  

Samenleven met een talrijke groep kinderen op één school is niet zo evident.  

Er wordt in een grote gemeenschap verwacht dat iedereen rekening houdt met iedereen.  

Om alles vlot te laten verlopen, zijn heel wat afsprake n nodig.  

De opsomming hiervan zou resulteren in een lange lijst van weetjes voor de kinderen.  

Wij kiezen er bewust voor om deze lijst niet af te drukken.  

Wij zijn van mening dat sociale vaardigheden moeten aangeleerd worden.  

Daarin hebben zowel ouders als andere opvoeders een belangrijke rol te vervullen.  

Het is een levenshouding, niet samen te vatten in een aantal punten.  

In het begin van het schooljaar neemt elke leraar de tijd om gemaakte afspraken te 

overlopen met de kinderen.  

Tijdens het schoolj aar wordt in elke klas tijdens gesprekken ingespeeld op de toestand van 

het moment.  

Afspraken maken moet courant gebeuren, we staan hier maandelijks bij stil op de 

personeelsvergadering.  

Dat alles niet altijd rimpelloos verloopt, maakt deel uit van het l eerproces waarin onze 

kinderen zich bevinden.  

Daarom kiezen wij voor permanente evaluatie en remediëring, ook wat sociale 

vaardigheden betreft.  
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Terug naar overzicht  

ǒ Engagementsverklaring van het katholiek onder wijs 

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 Je zus 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. On ze 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 d ialoogschool 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.  

De volledige tekst van de engagementsverklaring  kan je in de bijlagen terugvinden.  

Terug naar overzicht  

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
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Algem ene informatie over de school  

o Hoe organiseren wij onze school?  

ǒ Het Schoolbestuur en onze school  

vzw OZCS   Midden ðKempen  

Oude Molenstraat  11  

2390    WESTMALLE 

Afgevaardigd beheerder :  Leen Thijs 

instellingsnummer : 007765  

Bestuur van de instelling : 123398 ð VZW OZCS Midden -Kempen te Mall e  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het 

schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend 

met de wettelijke voorschriften.  

 

Onze school is é  

een gemengde basisschool, die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs. Onze school 

behoort tot de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen (OZCS)  Midden ð 

Kempen. Ze omvat een bas isschool met 4 kleuterklassen en 8 klassen in het lager onderwijs en 

een aparte vestigingsplaats, õt Kievitje, bestaande uit 2 kleuterklassen, in een heerlijk groene 

omgeving.  

St.-Elisabethschool  

kleuter - en lager onderwijs  

Zandstraat   39   

2980   Zoersel 

Tel.  03/312 35 10  

E-mail :  secretariaat@elisazoe.be  

Website :  http://www.elisazoe.be     

õt Kievitje 

kleuteronderwijs  

Molenheide 11   2980 Zoersel  

tel. 0468/31 54 61 

E-mail :  secretariaat@elisazoe.be  

  

Scholengemeenschap  òBoemerangó 

Onze school vormt samen met de vrije basisscholen van Pulderbos (Molenheide 12), Pulle 

(Kloosterstraat 7), Viersel (Veerstraat 59)  en Westmalle (Oude Molenstraat 11) een 

scholengemeenschap.  

mailto:secretariaat@elisazoe.be
http://www.elisazoe.be/
mailto:secretariaat@elisazoe.be
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ǒ Onze school  

CONTACTPERSOON      SECRETARIAAT                           

Ilse Laenen      Marjan Auwers  

Patrick Hufkens     Evelyn Vloemans  

Zandstraat 39               secretariaat@elisazoe.be   

2980   ZOERSEL 

Tel.  03/312 35 10   

E-mail :  aanspreekpunt @elisazoe.be  

Website :  http://www.e lisazoe.be     

 

o PERSONEEL 

Het intern team , de leraren, de kinderverzorgster s, het administratief en ondersteunend 

personeel en het onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.  

Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter - en  lager onderwijs.  

Deze groepen werken samen.  

Het organigram presenteert wie in de school en in welke hoedanigheid meewerkt aan de 

opvoeding en het onderwijs van de kinderen.  

Het organogram van het lopende schooljaar 2022 -2023 wordt bij het begin van het 

schoolkaar als bijlage toegevoegd aan het schoolreglement   

o SCHOOLUREN 

De lessen beginnen in de voormiddag om 8.40 uur en eindigen om 12.15 uur.  

De lessen herbeginnen ôs middags om 13.25 uur en eindigen om 15.20 uur.  

 

Omwille van de drukte en de veiligheid aan de schoolpoorten gaat de kleuterbel een korte 

periode vroeger dan de bel van de lagere afdeling.  

We verwachten iedereen tijdig op school, dus enkele minuten voor het belsignaal van 8.40u. 

Maak er een goede gewoonte van dat ook uw kleuter tijdig op school is. Veelvuldig te laat 

komen kan geregistreerd worden als onwettig afwezig.  

mailto:secretariaat@elisazoe.be
mailto:directie@elisazoe.be
http://www.elisazoe.be/
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Wanneer de jongste kle uters voor het eerst naar school komen, is het goed slechts net op tijd 

te komen. Zij worden na het belsignaal rechtstreeks naar de klas gebracht. Het afscheid is 

dan zo kort mogelijk.  

Het is ook belangrijk bij het einde van de lessen tijdig aanwezig te z ijn. 

o VOORð EN NASCHOOLSE OPVANG 

De school zorgt voor de voor - en naschoolse kinderopvang.  

Deze wordt verzorgd door vrijwillige ouders. Kinderen die voor 8.25 uur in de school aanwezig 

zijn, moeten omwille van de veiligheid naar de opvang.  

We vragen dan ook  dat de ouders de uren van de naschoolse opvang respecteren.  

Bij onvoorziene omstandigheden wordt de verantwoordelijke van de naschoolse opvang 

verwittigd via het nummer van de na -bewaking (0465/00 72 13)  

Wanneer kinderen alsnog na 18u worden opgehaald, wo rdt een extra vergoeding 

aangerekend.  

Kinderen worden nooit alleen achter gelaten op school. Het schoolreglement is ook van 

toepassing tijdens de voor -  en naschoolse opvang en tijdens de middagopvang.  

1. Voorschoolse opvang:  

De voorbewaking begint om 7.30 uu r en duurt tot 8.25 uur.  

 

2. Naschoolse opvang:  

Zie bijdrageregeling (bijlage) voor de onkosten.  

Centrumschool :  

De naschoolse opvang begint om 15.35 uur en duurt tot 18.00 uur. Deze wordt 

opgedeeld in 2 beurten. De eerste periode duurt tot 17.00 uur en de t weede tot 

18.00 uur.  

Op woensdagmiddag duurt de naschoolse opvang in het centrum van 12.15 uur 

tot 13.15 uur. Indien u na 13u15 opvang nodig hebt, dan dienen de ouders zich in 

te schrijven bij Ferm.  

õt Kievitje : 

De naschoolse opvang begint na de lestijd en eindigt om 17u 30. Op woensdag is 

er geen opvang op het Kievitje.  Indien u na deze uren alsnog opvang wenst, dan 

dient u zich te wenden tot de naschoolse opvang van Ferm. (zie hieronder)  
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3. Avondstudie:  

Er is een avondstudie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag voor 3L, 4L, 

5L en 6L.  

Dit is geen bijles, maar een gelegenheid om huiswerk te maken, lessen te leren, te 

lezen of ander stil werk te verrichten.  

De avondstudie gebeurt onder toezicht van een leraar.  

De studie begint steeds om 15.35 uur en eindigt voor de kinderen van het derde 

leerjaar om 16.05 uur. Voor de kinderen van de hogere klassen eindigt de studie 

om 16.25 uur.  

Na de avondstudie kunnen de kinderen terecht in de naschoolse opvang, zonder 

bijbe taling tot 17.00 uur.  

Zie bijdrageregeling (bijlage) voor de onkosten.  

Noodopvang:  

Het is uiterst nuttig om je kind alvast in te schrijven bij FERM om in orde te zijn mocht je kind in 

nood opvang nodig hebben. BKO Zoersel -  Achterstraat 20 B  (in de Vleu gel in Sint -Antonius)  

T 03 420 08 43 (opvang) of T 03 4200 08 44 (secretariaat) of T 070 24 60 41 (helpdesk Ferm)   

bko.zoersel@samenferm.be  

 

Bij al deze vormen van extra opvang op school wordt de verantwoordelijkheid voor de 

kinderen onmiddellijk overgedragen op de ouders bij het afhalen van de kinderen.  

Kinderen die de opvang verlaten hebben, kunnen niet terugkeren naar de opvang. Op  het 

mome nt dat de kinderen uit gescand worden, wordt de verantwoordelijkheid over de 

kinderen doorgegeven aan de ouders.  

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kinderen opnieuw naar de nabewaking gaan 

wanneer ouders naar een oudercontact komen.  

Wanneer kindere n door omstandigheden afgehaald worden door derden (tante, ouders van 

klasgenoten, é) wordt de verantwoordelijke van de school op voorhand op de hoogte 

gebracht door de betrokken ouders.  

Uitzonderingen op deze regel kunnen besproken worden . 

 

o MIDDAGBEWAKING 

Tijdens de middagpauzes is er steeds toezicht voorzien door middagmamaõs/papaõs of 

leerkrachten.  

Terug naar overzicht  

  

mailto:bko.zoersel@samenferm.be
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o Vaste instapdagen voor de kleinsten  

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starte n op één van de volgende 

instapdagen:  

ǒ 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer -, herfst -, kerst-, krokus- en 

paasvakantie;  

ǒ 1ste schooldag van februari;  

ǒ 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.  

Op de website van de Vlaamse overheid  kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind 

berekenen.  

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.  

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in 

de kleuterklas.  

Voor meer info en correcte data kan je onze website raadplegen.  

Terug naar overzicht  

o Nieuwe inschrijving nodig?  

 

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit 

schoolreglement, is je kind ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, 

blijft je kind normaal bij ons ingeschreven.  

Informatie over de praktische organi satie van de inschrijvingen vind je terug op de website 

van de school: www.elisazoe.be .  

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

je niet akkoord gaat met een nieu we versie van het schoolreglement (Bij elke wijziging van 

het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk  of digitaal  akkoord vragen. Indien je niet 

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

van het l opende schooljaar) 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 o fwel een verslag 

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

gewijzigd moet worden. In dit geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 

de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het ver slag werd afgeleverd of 

gewijzigd, beslist de school om het kind op vraag van de ouders studievoortgang te laten 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
http://www.elisazoe.be/
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maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van het kind 

voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  

Voo r een kind met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt en 

waarvan de nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt, kan het noodzakelijk 

zijn om opnieuw de redelijkheid van aanpassingen af te wegen. Dit gebeurt op basis v an een 

gewijzigd verslag van het CLB. Indien uit dit overleg blijkt dat de aanpassingen om het IAC te 

volgen onredelijk zijn, kan de inschrijving ontbonden worden met het oog op het volgend 

schooljaar. Deze verduidelijking is nieuw vanaf het schooljaar 202 2-2023 

 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool (õt Kievitje of centrumschool) dan hoeft het zich 

niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.  

 

Terug naar overzicht  

o Onderwijsloopbaan  

ǒ Taalscreening niveau Nederlands  

Onze school moet voor elke kind bij het begin van de leerplicht (5 jaar) een 

taalscreening uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind 

Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het N ederlands 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.  

ǒ Naar het lager onderwi js 

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 

schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleute ronderwijs. 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 vroeger naar het lager onderwijs laten gaan ? Er wordt geen 

leeftijdsgre ns meer bepaald. De huidige regelgeving voorziet dat een gunstig advies van de 

klassenraad  kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs 

nodig is. Ook het CLB moet advies geven. De klassenraad en het CLB zijn het best gepla atst 

om een inschatting te maken of het in het belang is van de kleuter om vervroegd toegelaten 

te worden tot het lager onderwijs.  

Kinderen die vervroegd instappen in het lager onderwijs zijn bijgevolg ook leerplichtig en zijn 

altijd aanwezig, behalve bij  gewettigde afwezigheid. (zie leerplichtige leerlingen)  
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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.  

ǒ 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 s temmen 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 

volgende groep. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overt uigd 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 sc hooljaar voor je kind zijn.  

ǒ Indeling in groepen  

Wij beslissen in welke groep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school 

verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) 

beslissen wij autonoom in welke g roep je kind zal zitten. Soms delen we de groepen opnieuw 

in als er nieuwe kinderen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).  

Het is de school  die beslist in welke leerlingengroep de kinderen zullen zitten en hoe de 

klasgroepen georganiseerd zullen worden.  

ǒ Langer in het lager onderwijs  

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs 

meer volgen, tenzij de klassenraad  van onze school gunstig advies geeft. Als deze kinderen 

tijdens het schooljaar van school veranderen, dan kan de nieuwe school het kind niet 

weigeren op basis van de toelatingsvoorwaarden.  

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één 

schooljaar lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig ad vies van de klassenraad en 

een advies van het CLB nodig.  

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het 

lopende schooljaar.  

ǒ Uitschrijving  

De inschrijving van je kind stopt als:  

ǒ je zelf beslist dat je kind onze school verlaat;  

ǒ je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd;  

ǒ een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind 

niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De insch rijving 

van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat 
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geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast 

programma haalbaar zien;  

ǒ je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het school reglement. De inschrijving van 

je kind stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.  

Terug naar overzicht  

o Schooluitstappen  

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één 

schoo ldag . 

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan 

schooluitstappen die  één schooldag of langer duren (meerdaags) . Die activiteiten maken 

deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we 

ervan  uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we organiseren.  Het 

overzicht van de schooluitstappen vind je terug in de jaarkalender van de school. De data 

en kostprijs worden ook tijdig aangekondigd via de nieuwsbrief.  

Als je niet wenst dat je  kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer 

duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Kinderen die niet deelnemen aan de 

schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.  

Zwemmen : Om de 2 weken gaan de kinderen van 1L, 2L en 3L zwemmen. De kinderen van 

4L, 5L en 6L zwemmen 1 keer per maand.  De 5-jarige kleuters krijgen ook enkele zwemlessen. 

Hun zwemactiviteiten bestaan uit watergewenningsoefeningen (noodzakelijke eerste stap 

voor het zwemmen) en spel. Om de kleuters te helpen bi j het aan - en uitkleden, vragen we 

enkele ouders die willen helpen.  

De dagen waarop de zwembeurten plaatsvinden worden via de nieuwsbrief meegedeeld.  

De zwemlessen zijn gratis. Het busvervoer dient door de ouders betaald te worden via de 

schoolrekening. ( gratis voor het zesde leerjaar)  

Afwezigheden tijdens turn - of zwemlessen moeten gewettigd worden door een doktersattest.  
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Terug naar overzicht  

o Verboden te roken  

 

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige 

schooldomein, dus ook de open plaatsen en aan de schoolpoorten . Het 

rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: kinderen, ouders, 

personeel, bezoekers, é 

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

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.  

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen.  

Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je 

terecht bij het aa nspreekpunt . 

Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals 

schooluitstappen.  

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving  
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Terug naar overzicht  

o Verkoop, reclame en  sponsoring  

 

Onder reclame en sponsoring verstaan we geldelijke en niet -geldelijke 

ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de 

rechtspersonen die daarvan afhangen. Na overleg binnen de schoolraad (op 17 

juni 2003) werden volgende a fspraken i.v.m. reclame en sponsoring gemaakt:  

1) De reclame moet verenigbaar zijn met het opvoedingsproject van het schoolbestuur en 

met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen en taken van de school.  

2) De sponsor moet ð naar persoon, bedrijf of or ganisatie, dienst of product ð acceptabel 

zijn voor de school en haar specifieke opdrachten.  

3) De reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de 

onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.  

4) Sponsoring blijft incident eel en in verhouding tot het totale schoolbudget van een 

beperkte orde.   

5) Door het schoolbestuur of de school  verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten 

mogen niet de naam vermelden van de sponsor en moeten dus vrij zijn van 

mededelingen die recht streeks of onrechtstreeks de verkoop van producten of diensten 

van de sponsor bevorderen.  

6) Bij een facultatieve activiteit mag enkel medegedeeld worden dat de betrokken 

activiteit geheel of gedeeltelijk werd ingericht dankzij een gift, een schenking, een gr atis 

of onder de prijs geleverde prestatie van een sponsor die dan bij naam mag genoemd 

worden.  

7) In de school mag in geen geval politieke propaganda gevoerd worden.  

8) De school mag handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van 

koophandel zijn  ð dus eerder sporadisch zijn en geen of slechts een marginaal 

winstoogmerk beoogd wordt ð en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijs - en 

opvoedingsopdracht van de school.  

9) Elke vorm van reclame of sponsoring wordt ingeboekt in de boekhouding (finan ciële 

sponsoring) of in de inventaris van de school (giften of sponsoring in natura).  

 

Terug naar overzicht  
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Wat mag je van ons verwachten?  

o Hoe begeleiden we je kind?  

ǒ Leerlingenbegeleiding  

Wij hebben de opdracht om voor elke kind in kwaliteitsvolle begeleiding te voorzien.  De 

pijlers van het beleid zijn onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal 

functioneren en preventieve gezondheidszorg.  

Dit houdt onder meer in dat we ger icht de evolutie van je kind volgen. Sommige kinderen 

hebben naast de brede basiszorg, op bepaalde momenten nood aan verhoogde of extra 

individuele begeleiding. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden 

aan de zorgcoörinator . 

 

We g aan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn voor je kind. De school kan 

aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar maar 

ook ouders kunnen zorgvragen formuleren. Ook dan gaan we steeds 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 oud er 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.  

Voor algemene of specifieke vragen over ondersteuning van je kind ka n je terecht bij de  
zorglcoördinator  of de CLB -medewerker.  
 
Meer info rond onze zorgwerking vind je op onze website onder de rubriek ôzorgõ. 

ǒ Preventie  

Onze school neemt het welzijnsbeleid (KB   27 maart 1998) niet alleen ter harte omdat het 

wettelijk wordt opgelegd en doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en 

ethische m otieven  ,zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, de school, de 

natuur.  

De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindeverantwoordelijke is voor het 

welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden onder het volledige 

schoolteam.  Daarin is de rol van de aanspreekpunten  essentieel, alsook het advies en de 

medewerking van de preventieadviseur.  Om gestalte te geven aan dit beleid:  willen we 

werken aan een dynamisch risicobeheersing systeem , (bv. Brand -evacuatie -oefeningen) 

brengt de school veilige elektrische installaties aan zorgen wij voor E.H.B.O. -voorzieningen 
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willen wij erover waken dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen 

inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolre glement, bij 

klassenbezoeken en op oudercontacten worden de leraren aangespoord veilige en 

gezonde handelswijzen aan te leren, geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten 

worden alle leerlingen, leraren, personeelsleden en derden tewerkgeste ld in de school, 

regelmatig gewezen op de bestaande risicoõs. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de 

nieuwkomers.  

ǒ Verkeersveiligheid  

De kinderen nemen steeds de kortste en veiligste weg naar school. Zij rijden rechtstreeks naar 

school of naar huis. Zij v olgen hierbij bij voorkeur de veilige fietsroutes van de gemeente 

Zoersel. 

Aan de school volgen zij de aanwijzingen van politie, gemachtigd opzichters en leraren. De 

ouders dienen eveneens het voorbeeld te geven.  

Kinderen steken nooit de Zandstraat over z onder hulp van een volwassene.  

Op de speelplaats gaan de fietsers steeds naast hun fiets.  

Kinderen wachten nooit buiten de school op hun ouders.  

De kinderen nemen afscheid van hun ouders aan de schoolpoort. Ouders parkeren of 

houden halt op de plaatsen die  daarvoor voorzien zijn. Zij dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen.  

Er wordt niet geparkeerd, gestationeerd of maneuvers gemaakt op de kleine parking voor 

het personeel / leveranciers aan de burelen (Zandstraat) .  Er is een ruime en veilige parking 

voorzien aan de Kapelstraat.  

Van de ouders wordt ook verwacht dat zij steeds de schoolpoort sluiten, zeker als ze hun 

kleuter na het belsignaal naar school brengen.  

 

 

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkel en en te groeien  

ǒ Huiswerk  

Huistaken worden daar aangeboden waar ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het 

leerproces. Na bevraging van de kinderen, ouders en leraren hebben we met het team 

nagedacht over zin en onzin van huistaken en hebben we een hu istaakbeleid uitgewerkt. 

Het is een visie geworden die focust op lessen en huistaken die zinvol zijn en een groeiveld 

creëren voor vaardigheden die de kinderen kunnen gebruiken tijdens hun ganse 

schoolloopbaan. We hopen dat ons huistaakbeleid een kwalitati eve injectie betekent voor 

onze school en elk kind in het bijzonder.  
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1.8  We streven er naar dat onze kinderen  

o regelmatig en zinvol leren werken en een degelijk werkritme opbouwen.  

o leren plannen en leren organiseren, o.a. met behulp van het klasagenda werken aan 

een betere leer - en werkhouding  

o de geziene leerstof inoefenen, herhalen of automatiseren.  

o verantwoordelijkheid leren dragen.  

o huistaken verzorgd leren indienen volgens de afspraken.  

 

 

1.9  We streven er naar dat de ouders  

o meer zicht krijgen op de leerinhouden of ð activiteiten van zoon of dochter in de klas.  

o kunnen ervaren welke leerstof zoon of dochter al onder de knie heeft of welke leerstof 

nog niet beheerst wordt.  

 

Doorheen de lagere school werken we aan een geleidelijke overgang van externe, s terke 

sturing naar meer zelfstandig en planmatig werken.  

We willen hierbij niet uit het oog verliezen dat een kind nog voldoende vrije tijd heeft om te 

spelen en zich te ontspannen.  

De wijze waarop wij omgaan met huistaken wordt bij het begin van het scho oljaar 

meegedeeld aan de ouders tijdens de klassikale infoavond.  

1.10  Frequentie  

o 1ste leerjaar:  huiswerk wordt op dinsdag en donderdag meegegeven en op            

                       maandag afgewerkt terugbezorgd aan de leraar  

ǐ We verwachten dat de kinderen  hun woorden, letters, splitsingen, ... 

vlot  kennen. Het is mogelijk dat ze hiervoor dagelijks moeten oefenen.  

o 2de  leerjaar:  huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag  

ǐ In het tweede leerjaar krijgen de kinderen tot de kerstvakantie op  

maandag, dinsdag, w oensdag en donderdag ook nog de opdracht 

om thuis te lezen.  

ǐ Vanaf de kerstvakantie wordt het lezen vervangen door het oefenen 

van de tafels en na de paasvakantie worden de toetsen van de tafels 

aangekondigd.  

o 3de  leerjaar:  4 dagen een huistaak en vanaf de herfstvakantie wordt 1 taak  

   vervangen door een les)  

ǐ na de paasvakantie: 2 dagen een huistaak ð 2 dagen een les  

o 4de  leerjaar:  maandag,  dinsdag,  woensdag en donderdag: 1 huistaak en 1 les  

o 5de  leerjaar:  maandag,  dinsdag,  woensdag en donderdag: 1 huistaak en 1 les  

vrijdag: soms een huistaak en/of een les (dan valt er op een andere dag 

een les weg)  

o 6de  leerjaar:  maandag,  dinsdag, woensdag en donderdag: 1 huistaak en /of  1 les 

                                   vrijdag: soms een huistaak en/of een les  

 

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar  krijgen de kinderen alle taken en lessen voor een ganse 

week samen op vrijdag aangeboden. De kinderen en de ouders maken dan zelf een 

planning op zodat de taken op het afgesproken moment kunnen afgegeven worden.  
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1.11  Differentiatie  

Te veel en te moeilijk huiswerk leidt tot spanningen en ondergraaft het zelfvertrouwen van het 

kind. Wij streven naar een huiswerk op maat, dat van elk kind een gelijkwaardige inspann ing 

vraagt. Waar mogelijk bieden we kinderen die extra zorg nodig hebben een doordachte 

ondersteuning. Het is dus mogelijk dat niet elk kind hetzelfde huiswerk krijgt. Wij proberen 

rekening te houden met de niveauverschillen van de kinderen, naar inhoud en  werktempo.  

Wanneer uw zoon of dochter een andere huistaak krijgt, zullen we u hierover informeren.  

 

1.12  Verwachtingen  

Wat verwachten we van de kinderen ?  

o De huistaken worden verzorgd, volledig en tijdig ingeleverd.  

o De lessen worden volledig ingestudeerd.  

o Ge ef aan welke opdrachten of lessen je moeilijk vindt.  

 

o Vanaf 2L:  

o Als het huiswerk niet gemaakt is, wordt dit extra gemaakt tegen de volgende 

dag.  

o Is het dan nog niet gemaakt, dan wordt dit tijdens de speeltijd maken.  

o Is het 3 keer niet gemaakt, dan volgt  er een nota in de agenda.  

 

 

Wat verwachten we van de ouders ? 

Van de ouders verwachten we dat ze het ABC -principe toepassen waarbij A staat voor 

duidelijke afspraken thuis, B staat voor bemoedigen en C voor controle.  

Dit houdt in dat:  

 

o het agenda dagelijk s wordt nagekeken en dagelijks/wekelijks ondertekend.  

o er wordt nagegaan of alle taken gemaakt zijn en of alle lessen zijn ingestudeerd.  

o er wordt gezorgd voor een eigen, rustig plekje waar de kinderen hun huiswerk kunnen 

maken.  

o het niet in orde zijn met de opgegeven taken of lessen wegens onvoorziene 

omstandigheden of problemen wordt gemeld aan de leraar via het agenda.  

o ouders een positieve ingesteldheid en interesse uitstralen ten aanzien van huiswerk.  

 

 

 

Wat verwachten we niet van de ouders ? 

 

o Het is niet d e bedoeling dat de ouders de oefeningen mee oplossen of een extra, 

eigen uitleg geven aan de kinderen! (Indien we leerinhouden op een verschillende 

manier uitleggen aan de kinderen wordt het vaak zeer verwarrend.)  

 

Wat verwachten we van de leraar  ? 

 

o In de klas wordt aandacht besteed aan het juiste gebruik van het agenda.  

o Taken en lessen stemmen overeen met de leerstof van de klas.  

o Taken kunnen door de kinderen zelfstandig gemaakt worden.  
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o Taken en lessen zijn gevarieerd en aangepast aan de noden van de kind eren. Voor 

sommige kinderen worden taken geschrapt, anderen kunnen extra oefeningen of 

uitbreidingstaken krijgen.  

o Taken en lessen worden gecontroleerd en gebruikt bij het remediëren van de leerstof. 

De leraar geeft de nodige feedback aan de kinderen.  

 

Voorbeelden van opdrachten:  

o Verwerkingsopdrachten: taal - of rekenoefeningen, een les wereldoriëntatie leren  

o Opdrachten om een zelfstandige werkhouding aan te kweken: het voorbereiden van 

een spreekbeurt, het gebruik van studeerstrategieën bij het studeren van de les  

o Creatieve opdrachten: een illustratie, een tekening, een kunstwerkje, é maken 

o Specifieke remediëringsoefeningen opgebouwd volgens moeilijkheidsgraad  

o Lezen & memoriseren: een boek lezen, tafels of splitsingen oefenen  

o é 

 

1.13  De studie  

Vanaf het derde leerjaar kunnen de kinderen gebruik maken van onze studie.  

We bieden de kinderen de mogelijkheid om hun taken af te werken en hun lessen te leren in 

een rustige omgeving.  

De studie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag en begint om 15u35 en eindig t 

voor de kinderen van het derde leerjaar om 16u05 en voor de kinderen van het vierde, vijfde 

en zesde leerjaar om 16u25.  

Een leraar houdt toezicht en kan de kinderen eventueel op weg helpen. Ze verbetert de 

huistaken niet.  

De ouders van kinderen die in de  huiswerkklas hun huiswerk maken, bekijken uiteraard  thuis 

nogmaals het agenda van de kinderen en hun werk.  

 

Bijkomende afspraken  

 

o Voor trage of zwakkere kinderen kunnen er in samenspraak met de klasleraar en/of 

de zorgcoördinator speciale afspraken gemaakt worden.  

o Wanneer een kind ziek geweest is, is het niet nodig om alle taakjes en lessen in te 

halen. De juf/meester zal indien mogelijk de belangrijkste leerstof via een broer, zus, 

buur, é laten bezorgen. De belangrijkste leerstof wordt met het kind herhaald (door 

de klasleraar of de zorgleraar).  

o Grote toetsen worden in het derde leerjaar ten laatste een week op voorhand 

gemeld in het agenda. Vanaf het vierde leerjaar worden de toetsen aangekondigd 

op vrijdag van de vorige lesweek.  

Vanaf het vierde l eerjaar wordt er gewerkt met toetswijzers. Deze toetswijzers 

bevatten een omschrijving van de leerstof die de kinderen moeten instuderen en 

oefeningen die verband houden met deze leerstof.  

o Er worden geen huistaken gegeven op de dag voor een grote toets.  

 

We bedanken alle mensen die meegewerkt hebben aan het ontwikkelen van deze visie. In 

het bijzonder gaat onze dank naar de ouders en de kinderen, voor het invullen van de 

enquête in verband met ons huiswerkbeleid.  

De resultaten van de enquête gaven aanleid ing tot boeiende gesprekken over zin en onzin 

van huistaken en lagen aan de basis van de gemaakte afspraken.  
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Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd  

1.14  Agenda van je kind  

Vanaf het 1 ste leerjaar hebben de kinderen een agenda waarin de huistaken, de lessen en 

boodschappen aan ouders vermeld worden. Het schoolteam verwacht van de ouders dat zij 

de agenda dagelijks inkijken en op vrijdag ondertekenen. De leraren kijken wekelijks de 

agenda v an elk kind na en plaatsen een handtekening.  

De agendaõs (= Kijkwijzers) zijn werkinstrumenten van de kinderen. Ze plannen daar hun taken 

in, noteren reminders, maken er een eigen planningsdocument van en achteraan de 

agenda vullen ze individuele zaken ron d tijd en ruimte (oriëntatie op de wereld).  

In de kleuterschool worden, volgens noodzaak, boodschappen op aparte blaadjes 

meegegeven in een brieventasje of in de boekentas.  

Terug naar overzicht  
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o Evaluatie van de kinderen  

ǒ In de lagere school :  

1.15  Breed evalueren  

Brede evaluatie gaat uit van de  groei van kinderen en volgt deze  groei op. Daarbij wordt de 

totale persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich 

verder te ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces.  

In alle klassen van onze school maken we gebru ik van een groeibord. Dit bord is een 

instrument om aan (zelf)reflectie te doen. Aan de hand van dit instrument gebeuren 

observaties, evaluaties, rapporteringen en reflecties. Op het oudercontact wordt dit met de 

ouders besproken. Op deze manier krijgen wi j en jullie een mooi beeld van de evolutie  van 

uw kind van 2.5 tot 12 jaar.  

                   

 

We maken volgende afspraken rond de evaluatie van de kinderen:  

Zill : ons doelenrapport  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde reeds in het verleden een visie op kind -

evaluatie. Die visie is met de komst van Zill niet echt gewijzigd.  

(https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/  ) 

Maar wat was er reeds in het verleden binnen het team afgesproken, wat staat er in ons 

schoolwerkplan en waar gaan we ons in de toekomst extra op inzetten?  

Met onderstaande info nemen we jullie graag mee in deze visie.  

1.16  Socio -emotionele ontwikkeling  

Ons schoolteam zegt en schrijft dat wij werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling 

van de kinderen.  

De socio -emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de totale persoon.  

We volgen deze ontwikkeling mee op en geven feedback op deze ontwikkel ing via het 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
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rapport.  

Hierbij verwijzen we naar de accenten die gelegd worden binnen ons nieuw leerplan ôZillõ. 

Onze rapportering probeert een antwoord te geven op volgende vragen:  

ǒ Hoe voelt het kind zich op school, in de 

klas(groep)?  

ǒ Hoe gaat het kind om met anderen?  

ǒ Waarin is het kind geïnteresseerd?  

ǒ Waarin is het kind goed?  

ǒ Op welke manier leert het kind? (schemaõs, 

werkplanning, gebruik van informatiebronnen, 

info verwerking, probleemoplossend denken, 

é) 

ǒ Welke evolutie merken we wat kennis, 

vaardigheden  en attitudes betreft?  

 

 

1.17  Ons rapport is een doelenrapport.  

Dit is doelgericht . De doelstellingen die geëvalueerd werden, worden concreet 

geformuleerd bij de evaluatie op het rapport en de leerkracht formuleert een evaluatie in de 

tekst onderaan het rapport. Elk ontwikkelveld binnen Zill is even belangrijk.  

Specifiek binnen Zill kan de ôte verwachten leeruitkomstõ, die bij elk ontwikkelveld en ðthema 

is opgenomen, inspireren om voldoende ambitieus vooruit te kijken bij het evalueren van de 

kinderen.  

We rapporteren aan de kinderen en ouders vanuit verschillende invalshoeken en motieven:  

ǒ om evolutie of groei in ontwikkeling te schetsen  

ǒ om een beeld te schetsen van het kind  

ǒ om te stimuleren  

ǒ om te informeren over het behalen van de doelen  

ǒ om beslissingen t e verantwoorden in het kader van het begeleiden van kinderen, 

zittenblijven of versnellen, het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs in functie 

van de vervolgopleiding.  
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ǒ SYNTHESE: Ons doelenrapport volgens het nieuwe leerplan Zill  

Communicatie en  rapportering doorheen de hele basisschool (vanaf 2,5 jaar) = in dialoog 

gaan en verslag uitbrengen, mondeling en/of schriftelijk, òhet rapportó is hier een onderdeel 

van .  

- is gebaseerd op Zin in leren! Zin in leven! (= Zill : ons nieuw leerplan)  

- is een weerspiegeling van de wijze waarop de school haar 

onderwijs vorm geeft  

- heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind  

- rapporteert over kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes  

- vertrekt vanuit een growth mindset  

... 

 

- om te informe ren over het behalen van de doelen  

- om evolutie of groei in ontwikkeling te schetsen  

- om een beeld te schetsen van het kind  

- om te stimuleren  

- om beslissingen te verantwoorden in het kader van begeleiding, 

doorstroming, oriëntering, attestering  

-... 

 

- heeft aandacht voor mondelinge en schriftelijke rapportering  

- is een mix van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens  

- heeft aandacht voor formatieve en summatieve evaluatie  

-... 

 

- communiceert permanent  

- rapporteert op geregelde tijdstippen summatief  

- rapporteert 'dagelijks' formatief  

- stelt alle evaluatiegegevens onmiddellijk ter beschikking  

- houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen, ouders  

-... 

 

 

- betrekt kinderen en ouders in de rapportering  

- maakt de rapportering toegankelijk /dui delijk voor iedereen  

- geeft alle betrokkenen kans tot communicatie en feedback  

- geeft het kind de kans om zelf -evaluatiegegevens in te brengen  

- betrekt alle betrokkenen in de wijze waarop er gerapporteerd wordt  

... 
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- geeft kansen voor de verdere opvol ging van het kind en bijsturing 

van de onderwijsaanpak  

- vormt de basis voor oriëntering, doorstroming, attestering  

- ... 

 

 

1.18  Het bewegingsrapport  

Het bewegingsrapport van onze school is volledig opgesteld volgens de visie van ons nieuw 

leerplan Zill.  

In dit  rapport blikken we terug op de weg waarlangs de vooropgestelde doelen in verband 

met bewegingsopvoeding werden bereikt. Het rapport is een weergave van proces - en 

productgerichte evaluatie. Het geeft weer welk bewegingsniveau de leerlingen bereikt 

hebben op het moment van de evaluatie. De evaluaties komen tot stand via zelfevaluatie, 

evaluatie door medeleerlingen en evaluaties door de leraar.  

De vorderingen die de leerlingen maken, worden steeds besproken met de betrokken 

leerlingen.  

Dit rapport krijgen de  leerlingen in december en juni van ieder schooljaar.  

1.19  In de kleuterschool :  

Ook de kleuterleidsters evalueren leeftijdsgebonden vaardigheden van de kleuters 

gedurende het ganse schooljaar. Handvaten hiervoor is het Zill -kader.  

Zie ook groeibord.  

1.20  Bespreking van de kinderen  

Zowel in de kleuter ð als in de lagere school worden alle kinderen meerderen malen per jaar 

besproken met de betrokken leerkrachten, de zorgcoördinator, het aanspreekpunt , externe 

zorgverleners en de CLB -afgevaardigden.  

De samenvatting van deze gegevens wordt aan de ouders meegedeeld via de 

oudercontacten (en rapporten in de lagere school).  

1.21  Rapporteren :  

Meermaals per jaar krijgen de kinderen van de lagere school een rapport mee naar huis.  

Dit rapport wordt besproken tij dens het oudercontact  

Zowel voor kinderen van de kleuterschool als kinderen van de lagere school zijn er 

verschillende oudercontacten doorheen het jaar gepland.  

Zie bijlage : òbelangrijke dataó 

Uiteraard kunnen ouders tussendoor steeds terecht bij de leerk racht  
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o Getuigschrift basisonderwijs  

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke kinderen in aanmerking komen voor een 

getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan 

een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindter m-gerelateerde 

leerplandoelen heeft bereikt.  

Een kind dat een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 

onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd  met die van het gewoon lager 

onderwijs. Als het kind geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een 

getuigschrift bereikte doelen.  

Een kind dat geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering 

waarom het ge tuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 

voor de verdere schoolloopbaan. Deze kinderen krijgt ook een verklaring waarin het aantal 

en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.  

De minimumleeftijd voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, namelijk acht jaar 

geworden voor 1 januari van het lopende schooljaar, wordt geschrapt  vanaf september 

2022. 

ǒ Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift  

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zull en we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 

een kopie vragen.  

Of een kind het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindterm -gerelateerde leerplandoelen 

voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei dat het kind 

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

Wanneer scholen aan kinder en met een verslag het getuigschrift basisonderwijs willen 

toekennen, moe st de onderwijsinspectie de leerdoelen van het individueel aangepast 

curriculum (IAC) als gelijkwaardig beoordelen met de doelen uit het leerplan die het 

bereiken van de eindtermen beogen. Die procedure wordt verlaten ! De klassenraad zal 

voortaan autonoom kunnen oordelen over het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt 

uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing 

omtr ent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De 

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

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

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepspr ocedure vind  je terug onder 4.5.2  

      Terug naar overzicht  

o Met wie werken we samen?  

ǒ Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):  

 

VCLB AMi1 vestiging Zoersel  
Bethaniënlei 6B  
2980 Zoersel  
Tel   03/380 38 00  

Website     www.clb -ami1.be  
Mail           zoersel@clb-mi1.be  

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/





























































