
Wijzigingen schoolreglement 
Artikel 4 paragraaf 5 wordt gewijzigd in 

Regelmatige leerling: 

- in het lager onderwijs of als zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs: altijd 
aanwezig ,behalve bij gewettigde afwezigheid; 

- vijfjarige in het kleuteronderwijs : voldoende aanwezig (minstens 290 halve dagen) 
- deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerlingengroep of de 

leerling worden georganiseerd, behoudens vrijstelling .Deelnemen aan het taalbad 

of een ander taalintegratietraject wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die 

voor de leerlingengroep of de leerling wordt georganiseerd.. 

Artikel 4 paragraaf 6 wordt gewijzigd in 

Toelatingsvoorwaarden: […] 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes 

jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 

zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, 

moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 
1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 
gedurende die periode ten minste 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest 
zijn  (halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool worden beschouwd als 
aanwezigheid)  

2. een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand 
aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit 
advies behelst de mate waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om 
het gewoon lager onderwijs te kunnen starten. 

3. bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating door de 
klassenraad van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. 
Leerlingen met een ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager 
onderwijs mits deze leerlingen een taaltraject doorlopen. 

4. voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad 
van de school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet 
toelating krijgt tot het reguliere traject, of een taalbad in het gewoon lager 
onderwijs volgt. 

 

Uitzonderingen: […] 

Artikel 7 paragraaf 3 wordt gewijzigd in  

Minder scherpe maximumfactuur 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit 

gebeurt na overleg met de schoolraad. 

Deze bijdrage mag maximaal 445 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 

De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten. In onderstaand schema geven wij de 

richtprijzen voor deze activiteiten mee:  

  



Leerjaar Wat Bijdrage door de ouders 

2 Zeeklassen € 130,00 

4 Bosklassen € 180,00 

6 Oriëntatiedagen € 70,00 

 

Artikel 7 paragraaf 4 lid 1 wordt gewijzigd in 

Maaltijden en dranken 

- warme maaltijd + middagtoezicht1:     € 3,30 
- soep + broodmaaltijd (zelf meegebracht) + middagtoezicht:  € 1,25 
- broodmaaltijd (zelf meegebracht)+ middagtoezicht:   € 1,00 

 

Artikel 7 paragraaf 4 lid 4 wordt gewijzigd in 

Fruitproject 

Elke ouder kan kiezen of zijn of haar kind(eren) wel of niet intekent op het fruitproject. Het fruitproject houdt in 

dat er telkens op woensdag fruit kan verkregen worden op school aan € 0,25 per beurt. Deelname aan het 

fruitproject kost € 8,25 voor de periode oktober tot en met mei. Voor peuters die in de loop van het schooljaar 

instappen wordt het bedrag verrekend volgens het aantal resterende weken. Ter info: de ouderraad betaalt de 

bijdrage voor alle leerlingen voor de maanden september en juni. 

Artikel 7 paragraaf 6 wordt gewijzigd in 

[…] 

Voor de meerdaagse extra-murosactiviteiten (zeeklassen, bosklassen, oriëntatiedagen) wordt de betaling als 

volgt geregeld:  

[…] 

Artikel 9 wordt gewijzigd in 

Waarom geven we huiswerk?  
Huiswerk vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces dat in de klas wordt opgestart.  
De geziene leerstof wordt zo verder ingeoefend, herhaald en geautomatiseerd. Leerkrachten kunnen ook 
als voorbereiding op een les huiswerk meegeven (bv. actualiteit, spreekbeurt)  
Huiswerk is ook geschikt om vaardigheden als leren leren, leren plannen en een leer- en werkhouding onder 
de knie te krijgen. Het brengt de leerlingen een attitude van zelfstandigheid en plichtsbewustzijn bij.  
  
Hoe pakken we huiswerk aan?  
We geven huiswerk zodat de kinderen de leerstof op een eigen tempo kunnen verwerken: studeren, 
opdrachten, automatiseren van bv. tafels, verdiepen, toepassen van de leerstof, voorbereiden op een 
les. Een keer per week worden de opdrachten meegegeven zodat deze taken binnen het gezin gepland 
kunnen worden. Dit huiswerk kan bestaan uit meerdere taken/studieopdrachten van verschillende 
leergebieden. 
  
In het eerste leerjaar is de voorziene werktijd thuis eerder beperkt. Naarmate de leerlingen ouder worden, 
wordt dit opgetrokken. Als je merkt dat jouw kind moeite heeft, wordt dit best aan de leerkracht 
gemeld. Voor leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar kan genoteerd worden bij het klokje hoeveel 
tijd er besteed werd aan de taak. Er is ook plaats voorzien voor eventuele feedback van de ouders.  
Bij het huiswerk kan ook een correctiesleutel meegegeven worden of wordt er klassikaal gecorrigeerd. 
Indien nodig wordt het huiswerk nabesproken met de leerkracht. 
  



De planning van het huiswerk gebeurt in de klas. Als ouder kan je er wel op toezien dat jouw kind de 
planning volgt. Het is daarnaast ook belangrijk dat je samen met jouw kind een goede, rustige werkplek 
zoekt. Het huiswerk zelf maakt het kind best alleen, tenzij anders aangegeven door de 
leerkracht bijvoorbeeld door middel van een instructiekaart of pictogram. Als je als ouder helpt, dan noteer 
je dit zeker op het huiswerk.   
 

Artikel 10 wordt gewijzigd in  

De leerlingengroepen van het kleuter- en lager onderwijs hebben een heen-en-weerschrift, agenda of 

weekbrief/weekmail. Hierin worden taken, huiswerken, mededelingen,… in aangebracht.  

Meer en meer zal smartschool gebruikt worden om te communiceren met ouders. Ouders dienen het 

ouderaccount en het account van de kinderen regelmatig te controleren op nieuws. 

Artikel 13 wordt gewijzigd in 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een 

vlotte schoolloopbaan. 

Afwezigheden worden telefonisch/schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat van de school, vóór 08.25. Dit kan 

telefonisch op het nummer 056/42.69.62 (voor de drie afdelingen). Zieke kinderen of kinderen met koorts 

komen niet naar school.   

Artikel 13 paragraaf 1 wordt gewijzigd in 

Kleuteronderwijs 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  

 

Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht 

van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve dagen 

aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling kunnen de afwezigheden die door 

de directie als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden. 

Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, 

moeten de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs. 

 

Artikel 13 paragraaf 6b wordt gewijzigd in: 

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen van leerlingen met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven .  

 

Hoofdstuk 8 toevoeging van: 

Ondanks de verlaging van de leerplicht blijven de tuchtmaatregelen beperkt tot leerlingen in het lager onderwijs. 

Het woord ‘leerplichtig’ wordt geschrapt, omdat alle leerlingen die in het lager onderwijs zitten, leerplichtig zijn. 

In het ganse hoofdstuk wordt de term ‘leerplichtige leerling’ vervangen door ‘leerling’ 

Artikel 26 paragraaf 5 wordt gewijzigd in: 

De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van het TOAH, 

van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het TOAH. Kleuters, jonger dan 5 jaar, zijn nog 

niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over TOAH. 

[…] 

  



Artikel 30 wordt gewijzigd in: 

[…]Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving 

inzake privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het 

schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het 

beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent, die eveneens DPO is voor de gemeente 

Wevelgem. […] 

 

De protocollen die in het kader van de privacy-reglementering worden afgesloten, zijn gepubliceerd 

op de website van de school en/of de gemeente.  

Personeelsleden van de school die onder de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd 

onderwijs vallen en waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven is of 

de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde verslag uit het 

multidisciplinaire dossier van de leerling. […] 

 

Artikel 42 profylactische maatregelen wordt gewijzigd in:  

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema 

zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. 

De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke 

infectieziekten. 

Deze besmettelijke infectieziekten worden hier niet opgesomd, maar staan omschreven in het “Ministerieel 

besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden” van 19 juni 2009. Het CLB treft de 

nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 

 


