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Ter Dreef, 1 september 2016 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
 
Na twee maanden zomervakantie starten we een nieuw schooljaar. 
 
Kijkt ook uw KIND reeds uit naar de nieuwe klas, de juf of de meester, zijn of 
haar vrienden? 
Op de onthaalavond van woensdag 31 augustus maakt u kennis met de 
titularis(sen) die met volle inzet en geduld uw kind gedurende een jaar zal 
begeleiden. 
 
Wij VERWELKOMEN heel speciaal de nieuwe leerlingen en hun ouders.  Wij 
wensen hen allen dat ze zich vlug thuis voelen in onze grote maar fijne 
schoolgemeenschap. 
Ter Dreef wil een katholieke dialoogschool zijn, waar in een sfeer van 
geborgenheid en zich aanvaard voelen goed kan samengewerkt worden. 
U mag een eigentijdse OPVOEDING en degelijk ONDERWIJS verwachten. 
 
Graag bieden wij u deze ‘schoolbrochure met schoolreglement’ aan. 
Hierin vindt u onze visie, de onderwijsregelgeving en een aantal afspraken en 
praktische zaken in het schoolreglement. 
 
Mogen wij u vragen deze schoolbrochure te lezen en het blaadje ‘goedkeuring 
opvoedingsproject en schoolreglement’ te ondertekenen en af te geven. 
Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te 
streven en de afspraken na te leven.   
 
Mogen wij samen met ENTHOUSIASME op weg gaan: kinderen, ouders, 
leerkrachten, toezichters, administratieve medewerkers, vrijwilligers en 
directie.  
Samen bouwen aan een blije dynamische school TER DREEF waar ieder die er 
leeft en werkt kansen krijgt om zich gelukkig te voelen. 
Mag ik daarvoor ook op uw steun rekenen? 
 
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te 
zoeken. 
 
Dank voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. 
Wij maken er samen een leerrijk en fijn schooljaar van voor uw kind. 
 
Luc Ringoot, 
Directeur 
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Dag meisje, 

    hallo jongen, 
 
 
Genoten van de vakantie? 

Thuis, op kamp, op reis... maakt niet uit. 

Als je maar genoten hebt en je batterijtjes opgeladen. 

 

Ben je hier nieuw in Ter Dreef? 

Van harte welkom in onze school.  

We zullen je helpen om je hier vlug thuis te voelen  

en wensen je veel vrienden.. 

 

Voor jou, eersteklassertje, 

staat een meter of peter uit de zesde klas klaar. 

 

Wij duimen voor jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN ÉÉN 

Ik ben ik 

en jij bent jij, 

in zoveel kleine dingen 

verschillend van mij. 

 

Maar soms 

liggen we samen te dromen 

van wat zal komen. 

Dan steken we de hoofden bij elkaar 

en komt er heel wat voor mekaar. 

Vind jij dat niet wonderbaar? 
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Deel 1 

Opvoedingsproject 
De scholen behorende tot de vzw KOM willen, naast een plaats voor 
kennisoverdracht, tegelijk een christelijk geïnspireerde leef- en 
leergemeenschap zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien tot goed 
opgeleide, zelfstandige doch tevens sociaalvoelende jongvolwassenen 
op weg in hun groeibeweging naar een eigen levensbeschouwelijke 
identiteit. 

Binnen deze visie: 

� willen wij, voorzover dat binnen onze mogelijkheden ligt, elk 
kind, met zijn specifieke talenten en tekortkomingen, kansen 
geven om zich te ontplooien tot enerzijds een zelfstandige 
(opgeleid, kritisch, weerbaar, creatief) maar anderzijds ook 
een sociaalvoelend persoon. 
 

� willen wij streven naar maximale kwaliteit via eigentijdse 
pedagogiek en didactiek teneinde via het meest efficiënte 
pad de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor ieder kind te 
kunnen bereiken. 
 

� willen wij werken aan de totale persoonlijkheid van de 
kinderen waarbij niet enkel de kennis benadrukt wordt, maar 
waar ook het emotionele en de motoriek voeding krijgen. 
 

� willen wij de kinderen begeleiden naar de opbouw van een eigen 
levenshouding waarbij wij de christelijke waarden centraal als 
baken voor(op)stellen. 
 

Deze opdrachtverklaring van de vzw KOM is het uitgangspunt van waaruit de praktische 
schoolwerking via concrete beslissingen of verbeteracties wordt uitgewerkt; zij vormt 
met andere woorden de basis voor de doelgerichtheid en de gelijkgerichtheid (neuzen 
in dezelfde richting) waarmee de geledingen van onze scholen verschillende acties 
ondernemen. 

Zij is verder ook het referentiekader van waaruit leerkrachten, schoolleiding en -
bestuur naar verschillende doelgroepen (o.a. de ouders) communiceren en van waaruit 
ze hun werk en hun keuzes verantwoorden. 

Iedere school kan vanuit een gezamenlijke bezinning tussen leerkrachten en directie 
over de kernopdrachten van de vzw KOM, verdere verfijningen aanbrengen aan de 
definiëring ervan om te komen tot de vastlegging van  een concreet schooleigen 
opvoedingsproject. 
Een schooleigen opvoedingsproject dient bekrachtigd te worden door het schoolbestuur.  
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SCHOOLVISIE 

Deze basistekst wil enkele grondgedachten, peilers of fundamenten van de 
"opvoedingstaak" van onze school Ter Dreef afbakenen. Hier al een kort 
overzicht van de inhoud.  
 
We onderscheiden drie domeinen:    leefgemeenschap 
                                      leergemeenschap 
                                      geloofsgemeenschap. 

Leefgemeenschap 

Waar mensen samen-leven, samen-werken, samen-spelen... vormen zij 
gemeenschap. 
In haar opvoedende taak wil de school aandacht hebben voor diepe waarden 
zoals : 
verdraagzaamheid, vriendschap, respect voor elkaar, vergevingsgezindheid, 
soberheid,  
verbondenheid, kunnen delen, openheid... .  
 
Mogen al de kinderen zich op onze school echt thuis voelen, waar ze zich 
gewaardeerd en graag gezien mogen voelen. 

Leergemeenschap 

In onze verschillende activiteiten willen we oog hebben voor de ontwikkeling 
van de totale persoonlijkheid van het kind.   Zowel het behendig-zijn, het 
gevoelsmatige als het verstandelijke worden benaderd.  Bij individuele 
opdrachten of groepswerk of klaswerk krijgen de kinderen kansen om te 
groeien in hun eigen persoonlijkheid. 

Geloofsgemeenschap 

De school wil een gelovige gemeenschap zijn, met duidelijke verwijzing naar de 
figuur van Jezus Christus en zijn boodschap.  Mogen de leerlingen evangelische 
waarden ontdekken en beleven in ons samen-op-weg-zijn. 
 
Mag deze leef-, leer- en geloofsgemeenschap voortdurend evolueren als een 
eigentijdse katholieke basisschool, waar de kinderen zich kunnen ontplooien als 
kritische, creatieve, christelijke 
jongvolwassenen met hun eigen 
engagement in de grote-mensenkring.  
 
 
Het volledige document 'schoolvisie'  
kan u raadplegen op onze website 
www.terdreef.org 
 
Momenteel wordt aan een nieuwe 
schoolvisie gewerkt die in het 

najaar 2016 zal verschijnen. 
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Deel 2 

Informatie 
1.CONTACT MET DE SCHOOL (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING) 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet 
om contact op te nemen. 

 

 

Schoolstructuur 

Aanbod:  
Lager onderwijs 

 

 

Adres:      Vrije Lagere School Ter Dreef  

                Gasthuisstraat 21  

                1785 Merchtem 

Telefoon:  052 37 19 35 

e-mail:  luc.ringoot@terdreef.org 

website :      www.terdreef.org 

 

Directie 

Secretariaat  

 

Zorgcoördinator 

ICT 

Klastitularissen 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:   Luc Ringoot 

  Greet Fies 

  Leen Van Geyt 

  Karin Meersman 

  Guido Van De Maele 

1A  Leen Van Malderen 

1B  Lisa Van Weverberg 

1C                Lien Parijs 

2A  Annick De Smedt 

2B  Maaike De Block 

3A  Sanne De Ridder 

3B  Karien Van Stichel 

                    Kathleen Van Hoeymissen 
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Ambulante leerkracht  

 

 

Leermeester lich.opv. 

 

 

 

Toezichtsters 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudspersoneel 

 

Veiligheidscoördinator 

4A  Anne-Mie Asselman 

4B  Sara Robberechts 

5A  Jana Lietanie 

5B  Joke Legroux 

6A  Toon De Munter 

6B  Ann Ceuppens 

                    Kathleen Van Hoeymissen 

 

            Bernadette Vanderstraeten 

                    Kathleen Van Hoeymissen 

 

  Kenny Nuyts 

  Kristof De Geest 

  Steven d’Hertefelt 

 

  Kim Aralan 

                        Marie-Jeanne Basteleus 

  Martine Vanbuggenhout 

                        Anja Van Hoof 

  Marleen Vergaelen 

  Martine Willocx 

                     

                    Kim Aralan 

 

           Kenny Nuyts 
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2.ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 
 

 

 

Schooluren 

Te laat 
komen kan 
niet!  

 

 

 

 

 

 

Uren:  
8.30 u.   - 11.45 u.  (op woensdag tot 11.20 u.) 
13.00 u. – 15.50 u. (op vrijdag tot 15 u.) 

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. 

De leerlingen die te laat komen, storen hierdoor het 
klasgebeuren. 
 
Zij dienen zich hiervoor bij de leerkracht te verontschuldigen en 
te verantwoorden.  
 
De ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind(eren) tijdig, 
vóór het eerste belsignaal, op school is (zijn). 
 
Gelieve bij ziekte de school vóór 9 uur te verwittigen en het 
ziektebriefje zo snel mogelijk op school af te geven. 
 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

 

 

 

Voor- en 
naschoolse 
opvang 

 

VOORSCHOOLSE OPVANG 

 

elke schooldag 
07.00 – 08.00 
(kleuterschool) 1 eenheid * 

elke schooldag 
08.00 – 08.30 
(lagere school) gratis 

 

vanaf 3de kind: GRATIS 
 
* Kaart voor- en naschoolse opvang van 20 eenheden 
   aan €20 
Occasionele gebruikers: € 1,5 / uur 
De kaarten worden door de toezichter afgestempeld. 
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NASCHOOLSE OPVANG 

 
Te laat afhalen = 5 stempels per begonnen kwartier. 
 
Buitenschoolse kinderopvang: 

enkel op woensdagnamiddag georganiseerd door de gemeente 
vanaf 13u in de Plataan, Stationsstraat 43 te Merchtem.  De 
kinderen worden op de verschillende scholen opgehaald met de 
bus. 

ma – di - do woe vr  

15.50 – 16.15 
(lagere 
school) 

11.20 – 
11.45 
(lagere 
school) 

15.00 – 15.15 
(lagere school) 

gratis 

16.15 – 17.00 
(lagere 
school) 

11.45 – 
13.00 

(kleuter-
school) 

15.15 – 16.00 
(lagere school) 

1 eenheid * 

17.00 – 18.00 
(kleuter 
school) 

 
16.00 – 17.00 
(lagere school) 1 eenheid * 

  17.00 – 18.00 
(kleuterschool) 

1 eenheid * 

 

Middag-
pauze 

11.45 u. – 13.00 u. 

Plaats: op school 

Vergoeding: € 0,75 per middag 

                       (forfaitair per 2 maanden) 

 

Vakanties 

 

 

 

 

Verlofdagen 

 

 

 

 

Herfstvakantie:   31-10-16 tot 06-11-16 

Kerstvakantie:    26-12-16 tot 08-01-17 
 
Krokusvakantie: 27-02-17 tot 05-03-17 

Paasvakantie:    03-04-16 tot 17-04-17 

Zomervakantie: 01-07-17 tot 31-08-17 

- vrijdag 11 november 2016 
 
- donderdag 25 mei 2017 mei en vrijdag 26 mei 2017 
         (O.H.-Hemelvaart) 
- maandag 5 juni 2016 
         (pinkstermaandag) 
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Vrije 
verlofdagen 
 

 

Pedago-
gische 
Studiedagen 

 

GEEN OPVANG: 
- maandag 10 oktober 2016 
- maandag 30 januari 2017 
 
 
GEEN OPVANG: 
- woensdag 16 november 2016 
- woensdag 8 februari 2017 
- woensdag 15 maart 2017 
 

 

Huiswerk “Wel of geen huistaak?”, is een stelling waar een vrij groot 
aantal ouders van mening verschillen. 
Wij huldigen de 'gulden middenweg' en zijn van mening dat 
huistaken een goede inoefening en controlemiddel zijn. 
 
De leerlingen zijn verplicht de opgelegde huistaken te maken en 
de lessen in te studeren. 
 
In het eerste leerjaar krijgen de kinderen op dinsdag en 
donderdag een huistaakje. 
Elke dag even lezen in het leesboekje of de leeskaartjes 
inoefenen is wenselijk. 
 
Jaar na jaar nemen de huistaken toe. 
Het is van belang dat de leerling zelf zijn taken maakt; een 
controle door de ouders en eventueel een opvraging van de les 
is wenselijk. 
 

   

 
Agenda 

 

De agenda is een communicatiemiddel tussen ouders en school 
en wordt telkens er taken zijn getekend door één van de 
ouders. 

 

 

 

 

 

Rapport Meedelen van de leerresultaten en de leefhouding van het kind 
in de school. 

Tweemaandelijkse rapporten op: 

   . woensdag 19 oktober 2016 
   . vrijdag 23 december 2016 
   . woensdag 22 februari 2017  
   . woensdag 10 mei 2017 
   . donderdag 29 juni 2017 
 
Ouders ondertekenen en geven zo snel mogelijk mee naar de 
klas. 
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Ouder-
contacten 

 

Klassikaal oudercontact:  

- woensdag 2 september 2016 

19.30 uur: 3de en 4de leerjaar 

20.30 uur: 3de en 4de leerjaar (info-avond zeeklassen) 

- woensdag 7 september 2016 
 
19 uur: 5de en 6de leerjaar 
20 uur: 1ste en2de  
   
Individueel oudercontact: 

- woensdag 19 oktober 2016  
- woensdag 22 februari 2017 
- donderdag 29 juni 2017  

3.Samenwerking 

 

 

 

Schoolbestuur 

 

Vzw :         KOM 

Adres:        Gasthuisstraat 21      
                 1785 Merchtem 

Voorzitter : Dhr. Manu Verhelst 

Tel.:          052 37 26 47 

   

   

 

 

Scholengemeenschap Naam en adres:  
Scholengemeenschap Katholiek 
Basisonderwijs Brussegem-Merchtem- 
Oppem 
 
Samenstelling :  
Basisschool ‘Rinkeling’ - Brussegem 
Kleuterschool ‘Ter Dreef’ – Merchtem 
Lagere School ‘Ter Dreef’ – Merchtem 
Kleuterschool 'Sint-Donatus' - Merchtem 
Lagere School ‘Sint-Donatus’ – Merchtem 
’t Schooltje van Oppem - Oppem 

 

 

Schoolraad Ouders: 
Else Van Hemelrijck 
Tom Meysman 
 
Personeel: 
Annelien Hofmans (KS) 
Anne-Mie Asselman (LS) (voorzitter) 
annemie.asselman@terdreef.org 

 

Lokale gemeenschap: 
Mijntje Robberechts 



 13

Gerrit Franken (secretaris) 

 

Oudercomité 

 

Voorzitter : Veerle Verstraeten 

v_verstraeten@hotmail.com 

Zie afzonderlijke brochure oudercomité en 

website. 

 

Klassenraad 

 

De klassenraad wordt gevormd door 
directie, zorgcoördinator, leerkrachten van 
de betrokken leerlingengroep en CLB. 
 

 

 

Centrum 
Leerlingbegeleiding 

 

Verplichte medewerking 
van de ouders bij 
medische onderzoeken en 
bij problematische 
afwezigheden 

Je kan rechtstreeks 
beroep doen op het CLB. 

Het CLB werkt gratis en 
discreet. 

 

Vrij CLB ‘Noordwest-Brabant’ 
   Nieuwstraat 120 
   1730  Asse 
   tel.:   02 452 79 95 

Contactpersoon CLB: 

   Leen Tirry 

'Preventieve gezondheidszorg' 
   Spiegelstraat 1 
   1730  Asse 
   tel. : 02 452 79 95 
 
Arts CLB: 
 Ingrid Van Craenenbroeck 
 

Verpleegkundige: Kristien Taelemans 

 

Nuttige adressen: 

-Beroepscommissie 

 

 

-Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

 

 

 
-Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

 

   Vicariaat voor Onderwijs 
   Beroepscommissie Basisonderwijs 
   F. de Merodestraat  18 
   2800   Mechelen 

 
   Commissie inzake leerlingenrechten 
   t.a.v. Sara De Merleer (BaO) 
   H. Consciencegebouw 4A10 
   Koning Albert-II laan 15         
   1210 Brussel 

   tel.: 02 553 92 12 

   e-mail: 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Vlaams ministerie van onderwijs en vorming 

AGODI 
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Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

t.a.v. Marleen Broucke 
Adviseur 
Kamer 1C24 
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
 
tel.: 02 553 65 56 
 
e-mail: 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

tel.:02 507 06 01 

e-mail: 

secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 
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Deel 3 
 

INFOBROCHURE 
ONDERWIJSREGELGEVING 

 

1 DEFINITIES
1
 

Schoolstructuur2:  

- school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van 
één directeur. 

-    basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.  
-    autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs.  
-    autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs. 
- vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte 

van een school gehuisvest is. 

Schoolorganisatie 

- schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus. 
- schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is 

voor één of meer scholen.  
- scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.  
-    klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn   
     afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de  
     begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele  
     leerling.  
- schoolraad3: Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit 

vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad 
heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. 

- leerlingenraad4: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten 
inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt 
samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.  

- ouderraad5: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en 
communicatie.  

                                           

1 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum  op 25/02/1997 

2 Omzendbrief ‘Structuur Basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum op 17/06/1997 

3 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/07/2004 

4 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 

5 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 
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- pedagogische raad6: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad  heeft rechten en 
plichten inzake informatie en communicatie.  

- extra-murosactiviteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en 
georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig 
buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
 
 

2 CENTRUM LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)7 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het 
welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier 
domeinen: 

- het leren en studeren 

- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren. 

 

2.1 Relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de 
ouders besproken in de schoolraad. 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van 
de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever 
dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil 
instemmen met het voorgestelde  begeleidingsplan. 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school 
aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in 
begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie 
rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

                                           

6 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 

7 Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > goedkeuringsdatum op 01/12/1998 
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2.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp 
vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

 

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan 
op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de 
Vlaamse regering aangeduide instantie; 

- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen 
i.v.m. besmettelijke ziekten8. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich 
verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een 
bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de 
persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een 
andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts 
buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste 
geval zijn de kosten ten laste van de ouders.  

 
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het 
ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders 
krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het 
centrum. 

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van 
leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en 
scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 
school die door een ander centrum wordt bediend. 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt 
het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot 
het einde van de periode van niet-inschrijving. 

 

2.3 Het multidisciplinair dossier9 

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één 
multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle 
voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een 
leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het 

                                           

8 Omzendbrief ‘Opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding in het kader van de uitvoering van de 
preventieve gezondheidszorg’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum op 17/03/2000 

9 Omzendbrief ‘ Het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 18/11/2008 
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CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de 
leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een 
multidisciplinair dossier over te dragen.10

 

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  
Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan 
gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  
Er wordt een wachttijd van 10 dagen 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 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte 
gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht 
van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het 
kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische 
onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een 
bijzonder consult. 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te 
dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens 
waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

3 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 

3.1 Toelatingsvoorwaarden11 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het 
pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via 
elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee 
verklaren.  Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het 
schoolreglement wensen te ontvangen.   

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit 
van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI-kaart, het trouwboekje, 
het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in 
het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de 
duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging 
van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 
inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

3.1.1. Naar de kleuterschool 

                                           

10 Omzendbrief ‘Concrete richtlijnen voor de overdracht van het multidisciplinair dossier’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 31/01/2002 

11 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 

goedkeuringsdatum op 25/02/1997; Omzendbrief ‘Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon 
basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 
10/08/2001 

12 Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag : 
http//www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm 
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Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 
kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum 12 wordt 
de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het 
aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op 
de volgende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
• de eerste schooldag van februari; 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
• de eerste schooldag na de paasvakantie; 
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de 
inschrijfprocedure  ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden 
met de instapdagen. 

 
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het 

lopende 
schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden.  In dit geval 

is 
de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht.  Na kennisneming van en  
toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders 
daaromtrent een beslissing. 
 
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies 
van een CLB vereist.  
 
3.1.2. Naar de lagere school 
 
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs 
blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het 
regelmatig schoolbezoek.  Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de 
leerplicht voltijds.  
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te 
volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, 
eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 4 Afwezigheiden).  
 
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 een van 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 gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn 
geweest; 

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

de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving 
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voor 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 

tegens de motivatie.  
 
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager 
onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de 
klassenraad.  De ouders nemen daartoe de beslissing.  Deze leerlingen zijn 
onderworpen aan de leerplicht.  
 
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager 
onderwijs meer volgen tenzij, na toelating door de klassenraad.  (Het getuigschrift 
basisonderwijs kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die voor 1 januari van het 
lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn. (onder voorbehoud OD XXVI) 
 
In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt voor 1 januari van het 
lopende schooljaar, toegelaten worden tot het lager onderwijs 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 voor 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer 
toegelaten worden tot het lager onderwijs.  
 

3.2  Weigering/ontbinden van inschrijving 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch 
kan de school een leerling weigeren, ontbinden of beëindigen onder bepaalde 
omstandigheden. 

3.2.1 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.  

• Het 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 
overschreden wordt, 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.  
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3.2.2 Ontbinden 
 
De inschrijving van een leerling kan door het schoolbestuur ontbonden worden na een 
afweging van de redelijkheid van de aanpassingen die moeten gebeuren voor een 
leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.  

Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende 

voorwaarde 
ingeschreven.  Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot 
inschrijving aan de school overmaken.  Als na de inschrijving pas blijkt dat er een 
dergelijk verslag is, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving 

onder 
ontbindende voorwaarde (OD XXVI). 
 
Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de 
verbintenis van de school tot het organiseren van overleg met de ouders, de 

klassenraad 
en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een 
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 

basis 
van een individueel aangepast curriculum.  
 
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen die nodig 
zijn, bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een 
andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, 
na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. 

Wanneer 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 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, 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.    

3.2.3 Beëindigen 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders 
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven 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.13 

4 AFWEZIGHEDEN 14 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het 
gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens 
verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. 
Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige 
leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.  
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 
aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school 
moeten aanwezig zijn.  
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Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten 
missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de 
klasgroep. De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is 
doorgeven aan de overheid.  Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, 
kunnen hun studietoelage verliezen en ook de toegang tot het eerst leerjaar is 
afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde.  We verwachten 
dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.   

4.1 Afwezigheden wegens 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 geneesheer, een 
geneesheer-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 chronische 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 attest van de ouders. 

 

_______________ 

13 Onderwijsdecreet XXI 

14 Omzendbrief ‘Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs’ : www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > 
zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 16/08/2002 

 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

- 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. 

 
Dergelijke afwezigheden moeten benaderd worden vanuit de invalshoek van 
problematische afwezigheden en dus met een Code B geregistreerd worden.  
 
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.  
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4.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden (code R) 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een 
document met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) 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, bv. 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 wanneer het kind in 

het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 
• het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg 

(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 beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, 
joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).15 
 
 
 

_________________________ 

15 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 (1dag, 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. 

 
 

• 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. 

• Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een 
definitieve uitsluiting.  
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4.3 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 een 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.  Omwille van beleidsinformatie moeten scholen binnen deze 
categorie afwezigheden specifieke codes toekennen wanneer de afwezigheid toegekend 
wordt om volgende redenen :  

• code Q voor rouwperiode bij een overlijden; 
• code S voor 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; 

• code O voor time-out-projecten.  

De verificatie geeft geen inhoudelijke appreciatie bij het toekennen van afwezigheden 
om persoonlijke redenen maar kijkt enkel of de afwezigheid om persoonlijke reden op 
een correcte wijze (d.w.z. aan de hand van de juiste code) in het aanwezigheidsregister 
is vermeld.  

4.4 Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport 
tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie 
(code C) 

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.  Het 
uitgangspunt van de regelgeving op afwezigheden blijft dus dat alle leerplichtige 
leerlingen. 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.  

Zoals bij andere afwezigheden is het de verificatie van het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten die ter plaatse (in de school) n.a.v. de telling van de leerlingen zal 
oordelen of aan de vereisten voldaan is en of het dus gaat om een gewettigde 
afwezigheid.  Is dit niet het geval, dan kan de leerling niet in aanmerking komen als 
regelmatige leerling.  

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; 
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• 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.  

4.5 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de 
schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, 
verplaatsing inbegrepen. 
 

4.5.1 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 C.L.B., na overleg met de klassenraad en de ouders. 
• 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 C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders.  Het advies moet 
motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijkt en moet 
aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt 
benadeeld.  
 

4.5.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

De school heeft een dossier met daarin: 
• Een bewijs van de diagnose of (omwille van de privacy) een verklaring van het CLB 

dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose.  
• Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 

plaatsvinden. 
• Een advies van het C.L.B., 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.  Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan : het 
reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende 
zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap, en de 
schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of 
gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.  

• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 
over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-
uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het 
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het C.L.B..  

• De toestemming van de directeur.  Deze toestemming moet jaarlijks vernieuwd en 
gemotiveerd worden rekening houdend met het evaluatieverslag.  
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De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters 
(dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) 
tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het C.L.B., in 
overleg met de klassenraad en de ouders. 
 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of 
ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs 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.   
 

4.6 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. Van zodra het 
kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen 
met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School 
en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen 
voor de betrokken ouders en hun kinderen. 

5 ONDERWIJS AAN HUIS16  EN/OF SYNCHROON 

INTERNETONDERWIJS 

Leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
voor wie het door 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.  

5.1 Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

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

ongeval (vakantieperiodes meegerekend). 
• De ouders hebben een schriftelijke 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. 

 
 
____________________ 

16 Omzendbrief ‘onderwijs aan huis’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via metadata > 
publicatiedatum op 17/06/1997 
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• 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 gecombineerd worden.  

• TOAH kan onder voorwaarden verlengd worden.  
 
Bij chronische ziekte  
• De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een continue of repetitieve 

behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bv. nierpatiëntjes, 
astmapatiëntjes, …) 

• De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de thuisschool. 
• De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind vast, 

vermeldt dit op het aanvraagformulier en bevestigt dat het kind onderwijs mag 
krijgen. 

• De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken 
leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 

• Na elke nieuwe periode van 9 halve dagen afwezigheid dienen de ouders een 
aanvraag voor TOAH in. 

• De medische vaststelling van de chronische ziekte geldt echter voor het volledige 
schooljaar, zodat er bij elke afwezigheid in de loop van het schooljaar niet opnieuw 
een attest moet ingediend worden.  

5.2 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 
internetonderwijs. 17  De aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be. Synchroon 
internetonderwijs is gratis.  Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden 
met tijdelijk onderwijs aan huis.  

6 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN18  

In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs  als 
tuchtmaatregel tijdelijk of definitief uitsluiten. Kleuters kunnen dus niet preventief geschorst of 
(tijdelijk of definitief) uitgesloten worden.  Vijfjarigen die vervroegd ingestapt zijn in het lager 
onderwijs, zijn leerplichtig en vallen dus wel onder deze regelgeving.  

De beslissing tot preventief schorsen, tijdelijk of definitief uitsluiten wordt genomen door de 
directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het basisonderwijs 
allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs 
van de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk 
zijn. Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op 
leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting 
zijn ook 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 (bijv. luizen). Bij besmettelijke ziekten 
kan immers alleen de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding beslissen welke 
maatregelen aangewezen zijn. 

________________ 

17   Omzendbrief ‘Synchroon internetonderwijs (SIO)’ : www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via 
metadata > publicatiedatum op 26/08/2015 
18  Omzendbrief ‘Schorsen en uitsluiten van leerlingen’ : www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via 
metadata > publicatiedatum 10/11/1998 
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6.1 Preventieve schorsing 

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur of zijn 
afgevaardigde voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als 
bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een 
tuchtsanctie aangewezen is. 

De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.  De directeur of zijn afgevaardigde 
kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om de periode eenmalig met maximaal 
vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen, indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is.  

6.2 Tijdelijke uitsluiting 

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs tijdelijk uitsluiten.  Een tijdelijke uitsluiting is een 
tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één 
schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten 
van zijn leerlingengroep niet mag volgen.  

Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit. 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 

De school voorziet in een interne beroepsprocedure in het schoolreglement.  

6.3 Definitieve uitsluiting 

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs, definitief uitsluiten.  Een definitieve uitsluiting is een 
tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het 
moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke 
kennisgeving.  

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde 
leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.  

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is.  

Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders 
van een uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school 
in te schrijven, is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief 
uitwerking krijgt. Is een kind een maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in 
een nieuwe school ingeschreven, dan is de oude school dus niet langer verantwoordelijk 
voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn uiteindelijk de ouders die erop 
moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
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De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te 
schakelen om samen naar een oplossing te zoeken. 

6.4 Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van leerlingen 

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een 
procedure die de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes 
gerespecteerd worden :  

1. Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen.  In 
geval van een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met 
een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

2. De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis 
gebracht; 

3. De ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met 
inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord, eventueel 
bijgestaan door een vertrouwenspersoon; 

4. De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten; 

5. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en ter kennis gebracht aan 
de ouders van de betrokken leerling.  De school verwijst in de kennisgeving naar 
de mogelijkheid tot het instellen van het beroep en neemt de bepalingen uit het 
schoolreglement die hier betrekking op hebben, op in die kennisgeving.  

6.5 beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling 

De ouders die een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten, hebben toegang tot 
een beroepsprocedure.  Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting 
niet op.  De beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement en houdt rekening 
met onderstaande principes. 

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  Het verzoekschrift wordt 
gedateerd en ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met 
feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren.  Bij deze 
omschrijving kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie.  Het beroep leidt tot :  

1. hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van 
onontvankelijkheid als : 
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep 

is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 

schoolreglement; 
2. hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting, 
3. hetzij de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 
beroepscommissie.  
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Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders gemotiveerd en schriftelijk ter kennis 
gebracht binnen de termijn bepaald in het schoolreglement.  Bij overschrijding van 
deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.  

7 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 19 

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een 
getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager 
onderwijs.  

Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs een leerling die: voldoet 
aan de toelatingsvoorwaarden, slechts in één school is ingeschreven, aanwezig is 
behoudens gewettigde afwezigheid, deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor 
hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling.  Deelnemen aan 
het taalbad wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor hem of zijn 
leerlingengroep wordt georganiseerd. 

Het getuigschrift basisonderwijs kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 
januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn (onder voorbehoud OD 

XXVI) 

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.  
Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift 
basisonderwijs zou ontvangen hebben, dan kan de klassenraad alsnog beslissen om het 
getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen. 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs 
krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 
voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort 
van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  

De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs 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.  

___________________ 

19 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van 
basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan : www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum 05/02/1999; omzendbrief ‘het uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs vanaf het schooljaar 1998-1999’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum 21/12/1998 
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Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift 
basisonderwijs aan hun kind, hebben toegang tot een beroepsprocedure.  De 
beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement.  Ouders kunnen evenwel 
slechts een beroep instellen na een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde 
binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement. 

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  Het beroep wordt gedateerd en 
ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van 
de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren.  Bij deze beschrijving kunnen 
overtuigingsstukken worden gevoegd. 

Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld 
wordt door de beroepscommissie leidt tot :  

1. Hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van 
onontvankelijkheid als :  
a) De termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het 

schoolreglement, is overschreden; 
b) Het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 

schoolreglement;  
2. Hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, 
3. Hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de 
beroepscommissie.  

Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend.  

8 FINANCIËLE BIJDRAGE 20 

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. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met 
materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te 
realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

Lijst met materialen 
- Bewegingsmateriaal 
- Constructiemateriaal 
- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, 
software 
- ICT- materiaal 
- Informatiebronnen 
- Kinderliteratuur 
- Knutselmateriaal 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
- Meetmateriaal 
- Multimediamateriaal 
- Muziekinstrumenten 
 

____________________________ 

20 Omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’ : 
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www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum op 22/06/2007 

- Planningsmateriaal 
- Schrijfgerief 
- Tekengerief 
- Atlas  
- Globe  
- Kaarten  
- Kompas  
- Passer  
- Tweetalige alfabetische woordenlijst  
- Zakrekenmachine 
 

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 2016-2017 bedraagt het geïndexeerd plafond : 
 . voor kleuters € 45 
 . voor lagere schoolkinderen € 85 
 

-  Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 
2016-2017 een maximumfactuur van € 420 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.  

9 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET 

AFKOMSTIG IS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE 

RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN AFHANGEN (RECLAME- EN 

SPONSORBELEID) 21 

In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, 
die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten 
houden. 

Artikel 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks 
of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen 
de volgende principes moet in acht nemen: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten 
moeten vrij blijven van reclame. 

 
_______________________ 
 
21 Omzendbrief “Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs “ : www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via 
de metagegevens > publicatiedatum 21/02/2002 
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2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven 
van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of 
een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een 
schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een 
bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke 
vereniging. 
3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit 
principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in 
overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen. 
4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen. 

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de 
hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat 
reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de 
belevingswereld van kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele 
visie op reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de 
schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de ouders geïnformeerd 
over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame gemaakt werden. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen 
zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 

10.      Privacy 

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de 
leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld 
door de school.  Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de 
leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  Indien de school hiervoor een vergoeding 
vraagt, is deze voorzien in de bijdrageregeling van het schoolreglement. 
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet 
verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in 
functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens 
door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een 
gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden :  

1. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan;  

2. De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft ;  

3. Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet 
indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de 
gegevens te hebben ingezien. 

Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd 
verslag dient verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe 
school. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn 
echter nooit tussen scholen overdraagbaar.  
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Deel 4 

Schoolreglement 
1.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 de volle steun van jullie. Daarom maken we in 
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk 
wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat 
je kind bij ons is ingeschreven. 

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

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat 
je zicht hebt op de werking van onze school. Daarom plannen we een onthaalavond 
eind augustus en een klassikale ouderavond bij het begin van het schooljaar in de klas 
van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw 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. 

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. 

Wij 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 
schriftelijk via het heen-en-weer-schriftje of via de agenda. 

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

Wij verwachten dat je zich 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. 

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de 
evolutie van je kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden 
van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan je 
lezen in rubriek 5 ‘inschrijvingen’. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement 
onderwijs en aan het CLB. 

Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. 
Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directie. Wij verwachten dat je 
ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer 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, kun je dit melden aan de directie.  
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.  Het betekent dat je kind mee als 
gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het 
gewone lesprogramma kan deelnemen.  De school kan ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  Welke 
maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als 
school kunnen organiseren.  

We zullen in overleg met je 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 je als ouder verwachten. 

Wij 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.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij 
als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven 
en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand 
van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije 
tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  

- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 
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- Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het 

aanbod in de regio) 

- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van 

zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, 

Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst van Merchtem Multicultureel in te 

schakelen, …) 

- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat 

er  een tolk is.  

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,  

cultuurgroep, academie (muziek, woord, plastische kunsten, …), … 

- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er 

samen met hem over te praten. 

- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

- Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te 

lezen of ze je kind zelf te laten lezen.  

- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je 

kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

- Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige 

vriendjes.  

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

OPGELET : Scholen gelegen in een gemeente waar geen LOP is opgericht, moeten een 
akkoord bereiken met ten minste twee derde van de Nederlandstalige scholen gelegen 
in die gemeente.  

2.INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 3) 

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

website, schoolbrochure, … 

Elk kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) 
met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een 
kind bij ons ingeschreven.  De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om 
het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het 
schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of 
wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook 
punt 3.2) 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord 
vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van 
jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het 
ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat 
beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-
akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen 
jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  
 
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve 
schoolfiche van je kind.  
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Inschrijven  voor het schooljaar 2017-2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weigeren 

De wetgeving voorziet dat de maximumcapaciteit moet kenbaar gemaakt worden voor 
de start van de inschrijvingsperiode. 

De maximumcapaciteit voor het schooljaar 2016-2017 zal binnen vzw Katholiek 
Onderwijs Merchtem na alfoop van het eerste trimester van het schooljaar 2015-2016 
worden kenbaar gemaakt en dit per geboortejaar voor kleuters en per leerjaar voor 
lagere schoolkinderen. 

De bekendmaking van de maximumcapaciteit zal gebeuren via de locale media en de 
website.  Eens de maximumcapaciteit bereikt moet elke bijkomende kleuter/leerling 
worden geweigerd.  De geweigerde kleuter/leerling krijgt een weigeringsdocument 
wordt chronologisch als ‘geweigerd’ opgenomen in het inschrijvingsregister. (De 

chronologie wordt gevolgd tot de 5e schooldag van oktober en , voor 2,5-jarige 

kleuters, blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van 

het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.) 

Wanneer een kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving 
pas blijkt dat er zo'n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder 
ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de 
klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te 
nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, 
wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een ander school is 

Onze school werkt met voorrangsperiodes voor leerlingen 
van dezelfde leefentiteit :  

- broers en zussen 
- kinderen van personeel 

Deze inschrijvingen kunnen tijdens de schooldagen van 6 tot 
en met 17 maart 2017 en liefst na telefonische afspraak met 
de directie. 
 

Alle andere leerlingen kunnen ingeschreven worden op de 
openschooldag van zaterdag 18 maart 2017 van 10 tot 12 
uur. Vanaf 20 maart is er gelegenheid tot inschrijven tijdens 
de schooldagen na telefonische afspraak met de directie. 
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ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de 
kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.  

Wanneer een kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen 
voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat 
voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de 
ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, 
beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 
leerling voor het daaropvolgende jaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.  

 

Doorlopen van inschrijving   

Is je kind ingeschreven in de kleuterschool Ter Dreef dan loopt de inschrijving door 
naar het eerste leerjaar van de lagere school Ter Dreef, mits enkele administratieve  
documenten te verifiëren en andere in te vullen. 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan volgende voorwaarden 
voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te 
komen over deze voorwaarden.) 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 
een taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de 
screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 
noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij 
krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

 

3.OUDERLIJK GEZAG 

Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een moeilijke familiale situatie doormaken, bv. een echtscheiding , 
een ernstige ziekte, … wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden voor zover dit in haar bevoegdheid ligt.  

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 



 39

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, … : op vraag van de ouders zullen alle 
documenten dubbel worden gekopieerd en onder verschillende omslagen worden 
meegegeven  

- Afspraken i.v.m. oudercontact : indien de ouders dit wensen, kunnen zij samen of 
afzonderlijk door de leerkracht worden ontvangen 

Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen laten school 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. 

4.ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of 
een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een 
jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing 
is. De genomen 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 school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
 

5.AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens ziekte 

• Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is 
een medisch attest verplicht.  

• Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan 
is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders 
kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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

• Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) 
moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school voor 9 uur en bezorgen het ziektebriefje 
zo vlug mogelijk aan de school. De school zal het CLB contacteren bij 
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twijfel over een medisch attest. 

Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders 
bespreken dit op voorhand met de directie.  Het betreft hier afwezigheid 
wegens :  

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of 
van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad; 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 
lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve 
manifestaties; 

- de deelname aan time-out-projecten; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor 
persoonlijke redenen voor maximum 4 al dan niet gespreide halve 
dagen per schooljaar. 

- Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming 
gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op 
school is van 1 september tot en met 30 juni. 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Dit heeft immers 
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.  Alsook 
voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook engagementsverklaring 
en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na 
meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school 
samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden 
uitgenodigd voor een gesprek. 

6.EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS 

ACTIVITEITEN) 

Onze leeruitstappen zijn steeds gepland in functie van een behandeld project of thema.   
Sommige van deze leeruitstappen zijn een vaste stek in bepaalde leerjaren; andere 
leeruitstappen zijn occasioneel naargelang het aanbod dat zich stelt vanuit bepaalde 
organisaties, projecten van buitenaf of vanuit het aanbod dat komt van ouders of 
familie van leerlingen.   
 
Het is de bedoeling van de school dat alle 
leerlingen deelnemen aan de extra-
murosactiviteiten. 
 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt 
als een principiële toestemming  met de 
deelname van de leerling aan de ééndaagse 
uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 
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een concrete ééndaagse extra-muros activiteit 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 de extra-muros activiteiten, 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 de extra-
muros activiteiten, dienen op de school aanwezig te zijn. 
 

7.GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (ZIE INFOBROCHURE 
   onderwijsregelgeving punt 7) 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager 
onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift 
behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de 
regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het 
bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen 
getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de 
lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie 
waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift :  

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 
leervorderingen.  Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens 
krijgen.  Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  De 
kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.  
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen 
beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het 
vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten.  
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 
zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan 
niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.  De beslissing wordt uiterlijk op 30 
juni aan de ouders meegedeeld.  De ouders worden geacht de beslissing omtrent het 
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  Bij niet 
ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.  

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De gegevens uit het LVS; 
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- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste 
aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

- …. 

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

 

Beroepsprocedure: 

Opgelet : . wanneer we hier spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
                (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet  
                meegerekend). 
               . wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
                 afgevaardigde.  

 
- Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie 

dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg met de directeur. 

- Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de 
dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag 
gemaakt.  

- Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te 
laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te 
bevestigen of te wijzigen.   

- De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op 
de hoogte van de beslissing. 

- Binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of de 
klassenraad kunnen de ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de 
voorzitter van het schoolbestuur. (Zie punt 1 Contact met de school) 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 

    . Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 
    . Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving  
      en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs  
      betwist wordt.  
 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  
 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen.  In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen 
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.  Het 
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal 
onderzoeken.  
 
De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek.  Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
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De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.De beroepscommissie 
zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs 
toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 
vormvereisten. 
 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende 
brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.  

8.ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

PUNT 5)  

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en 
meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder 
bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders hiertoe een schriftelijke aanvraag 
indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind 
onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.  Bovendien moet het 
kind op 10 km of minder van de school verblijven.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week 
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de 
lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders 
ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit 
via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders 
maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen, maar voor 
deze kinderen gelden er andere voorwaarden.  

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.  

9.ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (ZIE INFOBROCHURE   

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 6) 

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

9.1. Ordemaatregelen 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk; 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met 
ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, 
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ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs 
of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen 
worden.  

9.2. Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 
ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van zichzelf; medeleerlingen, personeelsleden of 
anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.  

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

9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke schorsing van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 
opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

9.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel :  

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen.  Deze bewarende 
maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.  

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld 
aan de ouders van de betrokken leerling.  De directeur bevestigt deze beslissing in de 
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.  De preventieve schorsing gaat 
onmiddellijk in 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.  

9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve schorsing wordt de 
volgende procedure gevolgd: 

1. 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.  

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden 
per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een 
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je 
ouders.  Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na 
verzending van de brief.  

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 
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4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen 
aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.  De 
beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve 
uitsluiting. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, 
krijgt de 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 CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in 
te schrijven. 

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

        uitsluiting. 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, 
maar neemt die 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. 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd 
om zich in een andere school in te schrijven.  In afwachting van deze inschrijving is je 
kind in principe op school aanwezig, maar neemt die 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. 

 

9.3  Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting: 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.  De 
procedure gaat als volgt : 

1.  Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve 
uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep 
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (Zie punt 1 Contact 
met de school) 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 . Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 . Het verzoekschrift bevat het onderwerp van beroep met feitelijke  
           omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het  
    getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.  
 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

 
3.   De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een 

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

 
4.   De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 
naleven van de vormvereisten.  

 
5.  Het voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing 

binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de 
ouders meedelen.  De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 
Bij problemen tussen kinderen onderling vragen wij de ouders zich te wenden 
tot de klastitularis of de directie.  

10.BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 

8) 

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

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.  Niet-
verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen : maken ouders 
er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

Verplichte activiteiten per klas 

Leeruitstappen, theatervoorstellingen, bewegingsactiviteiten, 
schoolreis, schoolzwemmen… worden in de loop van het 
schooljaar aangekondigd. 

Totaal voor het schooljaar 

Kleuteronderwijs: 

      Elke klas: max. € 45 
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Lager onderwijs:  

     Elk leerjaar: max. € 85 

Deze bijdragen worden aangerekend, gespreid over de 
tweemaandelijkse leerlingenfacturatie. 

 

Verplicht aanbod per klas Prijs 

 

Turnkledij: 

T-shirt 

Groene broek 

 

 

 

€ 12 

€ 13 of € 15 

(afhankelijk van de 

maat) 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht  

Middagmaal (soep en hoofdgerecht) 

Drank: 

plat water, bruisend water 

soep, fruitsap, appelsap, choco, melk 

Toezichtkaart (voor- en naschools-
toezicht) 

Tijdschriften Averbode: 
 
Zonnekind – Zonnestraal – Zonneland 
Vlaamse Filmpjes 
 
Prijs per kopie (enkel bij opvraging door 
ouders van leerlingengegevens) 
 

per dag : € 0,75 

€ 3,50 

 

€ 0,50 

€ 0,60 

 
€ 20 
 
 
 
€ 36 
€ 30 
 
€ 0,10 

Meerdaagse uitstappen Prijs 

 

5de leerjaar : sportklassen Herentals 

 

€ 175 

Max. € 420 per kind voor volledige duur 
lager onderwijs 
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- Wijze van betaling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

rekening te betalen.  Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders 

elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met 

elkaar gemaakt hebben.  

- Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 
een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 
zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden 
nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste 
instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we 
overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment 
kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde 
bedrag. 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend! 

11.GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE 

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

Het schoolbestuur laat sponsoring of reclame toe, als dit kadert in de ondersteuning 
van een educatief project.  Hierbij moeten de kinderen als ‘zwakke doelgroep’ tegen 
eenzijdige beïnvloeding optimaal beschermd worden.  Deze reclamecampagne mag dan 
ook niet langer lopen dan het educatief project.  De school ziet in het geheel af van 
(onder welke vorm dan ook) ‘reclame voor speelgoed’. 

Ouders krijgen vijf maal per schooljaar een rekening.  
We verwachten dat die rekening op tijd en volledig 
wordt betaald. 

De kostprijs van middagmalen en/of dranken kunnen in 
mindering worden gebracht op de volgende factuur bij 
wettelijke afwezigheid van de leerling. 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten 
kunnen worden aangerekend. 
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12.VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal 
punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De VZW ‘KOM’ – met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 21, 1785 Merchtem – en 
met maatschappelijk doel ‘kwaliteitsvol christelijk geïnspireerd basisonderwijs in te 
richten en te besturen’, heeft verzekeringcontracten afgesloten kaderend in de 
bepalingen van de vrijwilligerswet.  

Aansprakelijkheid 

Het kan voorvallen dat een vrijwilliger schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die hij 
/ zij als vrijwilliger uitoefent. Niet de vrijwilliger doch de school is daarvoor 
verantwoordelijk   (tenzij de fout herhaaldelijk zou voorkomen of indien het een zware 

fout zou betreffen of nog de fout zou samengaan met bedrog). 

Verzekering 

Verplichte verzekering 

Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten. Deze verzekering 
dekt de burgerlijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid) van de school en van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen de polis 
inzien op het secretariaat. Als een vrijwilliger tijdens een activiteit als vrijwilliger van de 
school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. 

Vrije verzekeringen  

Onze school heeft aan bovengenoemd verzekeringscontract bijkomende luiken 
toegevoegd.  
Een eerste luik dekt de lichamelijke schade van de vrijwilligers. Dat betekent dat de 
vrijwilliger verzekerd is als hem / haar een ongeval overkomt tijdens of onderweg van / 
naar vrijwilligersactiviteiten.  
Een tweede bijkomend luik voorziet in rechtsbijstand mochten zich ooit feiten voordoen 
die naar een rechtbank worden verwezen. 
(Deze luiken van de polis zijn eveneens in te zien op het secretariaat). 

Vergoedingen 

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor 
vrijwilligersactiviteiten geldt dan ook geen betaling. 

Discretie 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd overeenkomstig 

artikel 458 van het Strafwetboek. (Inzage van dit artikel is mogelijk bij de directie). 
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13.WELZIJNSBELEID 

13.1. Preventie  

 

Verwachtingen naar de ouders en kinderen: 

- Zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school en voor de 
natuur. 

- De ouders van de kinderen waarbij luizen worden aangetroffen, worden door het 
kriebelteam gecontacteerd om het probleem onmiddellijk op te lossen.  Na twee 
verwittigingen wordt het CLB ingeschakeld om verdere stappen te nemen. 

- Project ‘boekentassen wegen’ in de 5de klas laat kinderen bewust worden over het 
gewicht dat zij dragen op hun rug. 

 

13.2. Verkeersveiligheid 

TE VOET: 
 
De leerlingen die te voet naar huis gaan doen dit in rij onder 
begeleiding: 
 
• rij Kattestraat: tot aan het kruispunt met Krekelendries, A. De 

Boeckstraat en Stationsstraat.  
• rij Burchtlaan: tot aan het kruispunt met de Bleukenweg en de 

Wolvertemsesteenweg.  
 
MET DE FIETS : 

 
De leerlingen stappen af vóór de schoolpoort en gaan met de fiets aan de hand naar de 
overdekte fietsenstalling. 
De fietsers worden ’s middags en ’s avonds door leerkrachten begeleid, richting 
huiswaarts. 

 
Wij raden de ouders aan de weg van en naar de school met hun kind vooraf 
reeds af te leggen en hen op de gevaren te wijzen.  
 
MET DE AUTO : 
 
Er is voldoende parkeergelegenheid op de grote parking aan de Dendermondestraat. 
De ouders kunnen ook gebruik maken van de ‘kus en rij – zone’ aan de schoolpoort in 
de dreef. 
Gelieve niet te parkeren op voetpaden of wandelwegen; alsook de wegen naar en van 
het rusthuis vrij te laten. 
Het is ook VERBODEN om tussen 08.10u en 16.20u te PARKEREN aan de achtergevel 
van de kleuterschool. 
 

- Alle leerlingen dragen verplicht een fluo-hesje tijdens buitenschoolse 

activiteiten. 

 

- Bij fietsactiviteiten tijdens de schooluren is het verplicht een fluo-hesje en 

een fietshelm te dragen, zowel voor leerlingen als begeleiders. Wij raden het 

ook aan dat alle kinderen, die van en naar school fietsen hun hesje en hun 

helm dragen.  Elke fiets draagt een fietsslot. 
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13.3. Gezondheidsbeleid 

Tussendoortjes kan, maar geen snoep.  

Woensdag = fruitdag 

13.4. Medicatie 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief 
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon 
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet 
mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te 
dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest 
van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale 
(via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, 
mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de 

ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten 

van het Wit-Gele Kruis. 

13.5. Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp wordt door de leerkrachten zelf verstrekt. 

Ingeval doktershulp noodzakelijk blijkt trachten wij u eerst en vooral te bereiken om 
verdere stappen af te spreken. 

Ziekenhuis:  in samenspraak met de ouders. 

Verzekeringsformulieren 

 

• Contactpersoon: de directeur, de secretaresse 
• Procedure: Je meldt het ongeval aan de directeur of de secretaresse. Je krijgt de 

nodige formulieren die je later ingevuld terugbezorgt.  
 

 

 

 

 

13.6. Roken is verboden op school! 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. Dit geldt zowel in de 
gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school. 

Zieke kinderen worden niet naar de school gestuurd.  
Wordt het kind tijdens de schooluren ziek, dan worden 
de ouders hiervan op de hoogte gebracht en zoeken ze 
samen naar een oplossing voor het zieke kind.  
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14.LEEFREGELS 

14.1. Gedragsregels 

1. Op de speelplaats 

Toegang tot de school: 

o hoofdingang = gele poort van de grote speelplaats 
o poort is geopend: 

o ’s morgens: 8.00 tot  8.30 u. 
o ’s middags: 11.45 tot 11.50 u.: voor de thuiseters 
o ’s middags: 12.45 tot 13 u. 
o ’s avonds: 15.50 tot 16.15 u. 

o avondstudie in de eetzaal: 16.15 - 17 u. - kinderen worden dan afgehaald via de 
witte deur 

o op andere momenten: aanbellen aan de kleine gele poort 
o met de fiets: afstappen aan de poort - met de fiets aan de hand stappen naar de 

overdekte fietsenrekken - fiets op slot en in rek plaatsen - fietsen met brede 
banden worden achteraan in het fietsenrek geplaatst 

o ouders nemen liefst afscheid van hun kind aan de gele poort of mogen met hun 
kind mee tot aan de afgesproken lijn onder de luifel 

 

Verlaten van de school:  

o kinderen afhalen aan de grote gele poort: ouders komen binnen en wachten aan 
de afgesproken lijn onder de luifel - aan de andere kant van de lijn komen de 
kinderen 

o te voet met de rij: verzamelen tussen de kleine en de grote poort - onder 
begeleiding de school verlaten 

o met de fiets: verzamelen aan 
de kleine poort met de fiets 
aan de hand - begeleider zet in 
de goede richting 

o toezicht: kinderen blijven 
onder het grote afdak en gaan 
niet spelen tot signaal van de 
toezichter wordt gegeven - om 
16.15 u. verlaten ze de 
speelplaats en gaan onder 
toezicht naar de eetzaal 

 

Spelen op de speelplaats: 

o 8.00 - 8.30 u.: iedereen speelt op de grote speelplaats 
o 10.10 - 10.30 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op 

de grote speelplaats 
o 11.45 - 12.40 u.: iedereen speelt op de grote speelplaats  
o 12.40 - 13.00 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op 

de grote speelplaats 
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o 14.40 - 15.00 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op 
de grote speelplaats 

o 15.50 - 16.15 u.: toezicht op de grote speelplaats 
o binnenblijven tijdens de speeltijd is een uitzonderingsmaatregel die steeds 

schriftelijk door de ouders aangevraagd wordt bij de klastitularis. Deze 
leerlingen blijven in de eetzaal. 

o aan de fietsenrekken is het geen speelplaats 
o spelen op een fijne manier:  

o iedereen mag meespelen 
o eerlijk spelen 
o vechten, pesten, overdragen doen wij niet 
o van gevaarlijke spelen (zoals kettingspelen, duw- en trekspelen, paard 

en ruiter...) komen ongelukken en gescheurde kleren  
o bij ruzie worden leerlingen door de toezichter uitgenodigd om dit uit te 

praten op de vredesbank 
o bij ongewenst gedrag wordt er door de toezichter opgetreden en indien 

nodig gestraft 
o respect hebben voor de beplantingen, de speeltuigen en het spelmateriaal 
o voetbal en basketbal met aangepaste bal op de tijdstippen dat het toegestaan is 
     (zie rooster) 
o zitbanken dienen om op te zitten 
o afval van tussendoortjes gooien we in de juiste vuilnisbakken: 

o fruitafval in de groene bak (GFT)  
o lege drankdoosjes samendrukken en in de blauwe bak 
o restafval in de grijze bak 

 

Schooltassen: 

o op het afgesproken schooltassenrek plaatsen 
 

Toiletten: 

o “plassen - sjassen - wassen” 
o niet spelen in de toiletten 
o waterfonteintjes gebruiken om je dorst te lessen, niet om te verspillen 

 

Klasrijen vormen: 

o bij de 1ste bel: stoppen met spelen en de rij vormen 
o bij de 2de bel: in de rij staan en zwijgen 
o ’s morgens: leerlingen van 1-2-3-4 vormen hun rij onder het grote afdak - 

leerlingen van 5-6 per 2 onder het afdak aan de poort 
o na de speeltijden: leerlingen van 3-4 vormen hun rij onder het grote afdak - 

leerlingen van 5-6 per 2 onder het afdak aan de poort 
 

2. Toegang tot de klassen  

� Toegang tot de klaslokalen is alleen toegestaan tijdens de gewone lesuren.   
Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.  

 
� Het binnenkomen en verlaten van de lokalen gebeurt onder begeleiding van een 

leerkracht. 
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3. In de klas 

� De kinderen gedragen zich zoals het een beleefde, welopgevoede leerling past. 
 
� De leerlingen verlaten zo weinig mogelijk de klas. 

 
� De afspraken gemaakt bij het begin van het schooljaar tussen leerkracht en 

leerlingen, blijven gans dat jaar gelden.  Deze blijven in de klas zichtbaar 
aanwezig.  

 

4. Middagpauze 

Tijdens de middag blijft de poort op de grote speelplaats gesloten. 
De leerlingen die tijdens de middag op school blijven, spelen hier onder toezicht.  
 
Om praktische redenen wordt er in twee groepen gegeten: eerst het eerste, tweede 
en derde leerjaar, nadien het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  Bij het belsignaal 
verzamelen de leerlingen in rij, om ordelijk naar de eetzaal te gaan. 
 
Bij het binnenkomen in de eetzaal gaat iedereen rustig naar zijn eigen plaats, wacht 
met eten tot na het gezamenlijk gebed.  Wij verkiezen een rustige middagsfeer.  
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich aan tafel beheerst en beleefd 
gedragen.   
 

5. Orde 

De klaslokalen, gangen of speelplaatsen zijn geen rommelmarkten. 
De leerlingen zorgen ervoor dat hun schooltassen, jassen, mutsen, brooddozen, 
handschoenen, gymzakjes, enz. op de voorziene plaats, op een ordelijke manier 
worden neergezet of gehangen. De leerlingen zelf zijn verantwoordelijk voor het 
verlies van hun bezittingen. 
 
De verloren voorwerpen worden door de school, op een voorziene plaats verzameld 
en een schooljaar lang bewaard.  Deze worden op geregelde tijdstippen aan de 
leerlingen en de ouders getoond en ter beschikking gesteld, na een jaar worden ze 
geschonken aan een goed doel. 
 
Een duidelijk naametiket op de kleding, schooltassen, enz. voorkomt heel 
wat ongemakken.  

6. Taal 

De voertaal in Ter Dreef is Algemeen Nederlands, zowel voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders. 

7. Sociaal gedrag 

In elke klas wordt er op geregelde tijdstippen aandacht besteed aan levenshouding 
of het gedrag op school.   
Als iedereen, van klein tot groot, deze afspraken zou onthouden en toepassen, dan 
wordt onze school één grote familie, waar iedereen zich thuis voelt.  
 
We werken aan een school waar meer plaats is voor verdraagzaamheid en 
samenhorigheid en geen plaats voor vandalisme, pesterijen, geweld of 
grootdoenerij. 
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Toeka en de NO BLAME-methode helpen ons hierbij. 
 

 
14.2 Kleding 

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes, fatsoenlijk en gepast kleden. 
Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. 
Naamteken de kledij van uw kind. 

 

14.3 Persoonlijke bezittingen 

In het gebouw zijn hoofddeksels verboden. 

Op de speelplaats en in het gebouw zijn verboden: 

• Multimedia-apparatuur 

• Het gebruik van een GSM 

• Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden 

• Juwelen (niet verzekerd).  Te grote oorbellen vormen ook een gevaar voor het 

kind. 

• Dieren (Mits uitdrukkelijke voorafgaande toelating van de leerkracht of directie 

en in een educatieve context.) 

• Speelkaarten 

 

14.4. Milieubeleid 

Wij zijn fier een MOS-school te zijn. 

Afval sorteren en in de juiste vuilnisbakken werpen. 

Boterhammen in een brooddoos. 

14.5. Eerbied voor materiaal 

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

Dit is eveneens van toepassing op de schoolinfrastructuur. 

14.6. Toelatingen 

Het vroegtijdig verlaten tijdens de schooluren kan alleen mits toestemming van de 
directie. 
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Het aanbrengen van affiches of berichten in de school, het verspreiden van 
aankondigingen of drukwerk via de leerlingen, het inzamelen van geld of het houden 
van verkoopacties kunnen mits voorafgaande toelating van de directie. 

15.REVALIDATIE / LOGOPEDIE 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel voor de kleuters tijdens de schooluren 
als er een gemotiveerd verslag is.  De toestemming van de directie is verplicht. 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat 
minstens de volgende elementen bevat :  
 
. een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet 
plaatsvinden;  
. een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt; 
. een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist 
is.  

         16.PRIVACY 

16.1 Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van 
de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding 
efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de 
school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, 
maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun 
ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt 
en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten 
verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

 

16.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe 
school onder de volgende voorwaarden : de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van 
de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.  Ouders kunnen – op 
verzoek – deze gegevens inzien.  Ouders die niet wensen dat deze gegevens 
doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de 
regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.  Ze brengen de directie binnen de tien 
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit 
tussen scholen overdraagbaar.  Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een 
gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs 
aan de nieuwe school door te geven.  
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16.3 Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in brieven, … De 
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.  

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen 
die te maken hebben met de activiteiten van onze school.  Mocht je daar toch bezwaar 
tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de 
directie.  We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer 
publiceren.  

16.4 Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder 
de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind.  Indien na 
de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat.  De kosten die hiervoor 

gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.  De school kan 
geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.  

 

17.Participatie 

17.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school.  Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap en heeft een aantal 
overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van 
de school en omgekeerd.  Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school wordt de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

17.2 Ouderraad  

In onze school is er geen ouderraad, wel een dynamisch oudercomité. 

 

18.Schoolverzekering 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren: 

- tijdens de lessen 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband (zoals de 
woensdagnamiddag-activiteiten, de sportdagen, de schoolreizen, de leeruitstappen, 
de sportklassen, …)  

- op weg naar en van de school (indien dit - binnen het normale tijdsbestek - de 
kortste en/of veiligste heen- en terugweg is) 
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- tijdens de voor- en naschoolse opvang 

Indien het ongeval zich buiten de school voordoet, wordt - indien nodig - zo snel 
mogelijk medische tussenkomst geregeld.  Zonder verwijl neemt één van de ouders 
contact op met de directeur, die een aangiftedossier opstelt en de nodige formulieren 
voor verdere tussenkomst bezorgt. 

Indien het ongeval op school gebeurt, verwittigt de school onmiddellijk één van de 
ouders als ze bereikbaar zijn. 

Wanneer alle documenten volledig zijn ingevuld, worden ze terug aan de directie 
bezorgd, die contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij.  De ouders betalen 
steeds eerst de medische kosten.  De mutualiteit komt dan tussen voor het grootste 
deel en het verschil wordt dan achteraf terugbetaald door de verzekering. 

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar materiële schade 
(bv. aan kledij, brillen, fietsen, …) zijn meestal NIET gedekt. 

De school is niet verzekerd voor schaden en defecten of diefstal van persoonlijke 
bezittingen: horloges, rekenmachines, elektronische spellen, GSM, … De leerling wordt 
geacht deze niet achter te laten in de school. Het gebruik van een fietsslot is verplicht. 
Het schoolbestuur wijst de verantwoordelijkheid desbetreffend dan ook volledig af. 

Onze school is verzekerd bij : 

 Interdiocesaan Centrum 
 Handelsstraat 72 

1040   Brussel 
 
 

19. KLACHTENREGELING 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met 
beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn 
personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen.  In 
dat geval kunnen zij contact opnemen met de directie van de school. 

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.  
Dit moet gebeuren via een aangetekende brief.  Het correspondentieadres is :  

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel  

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. 
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. de klacht mag niet anoniem zijn. 

. 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 hierboven 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 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 www.katholiekonderwijs.vlaanderen.  

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen.  Zij kan het schoolbestuur een 
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen.  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.  

20. 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.terdreef.org’ De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd 
worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de 
bundel, verwittigt de school de ouders via een schrijven of de website van de school.  
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
 

21. Leerlingbegeleiding (CLB) 

1 ALGEMEEN 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en 
begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. 

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de 
ouders kunnen zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het 
CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de 
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aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover 
geconsulteerd via de schoolraad.   

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen: 

- leren en ontwikkeling 
- onderwijsloopbaan 
- preventieve gezondheidszorg 
- psychisch en sociaal functioneren. 

 
In een CLB werken verschillende vakmensen samen in team: artsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat 
team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed 
mogelijk kan ontwikkelen. 

Het CLB waarmee wij samenwerken is: 

CLB Noordwest-Brabant 

Nieuwstraat 120 bus 5 

1730 ASSE 

Tel.: 02 452 79 95 

Fax: 02 453 22 33 

e-mail: asse@clbnoordwestbrabant.be  

website: www.clbnoordwestbrabant.be  

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u. 

Contactgegevens: 

De contactpersoon van het CLB voor onze school is: 

 Naam: Leen Tirry 

 E-mail: Leen.Tirry@clbnwb.be 

 

2 VRAAGGESTUURDE WERKING 

De CLB-medewerker is regelmatig op school voor overleg met de leerkrachten. 
Hij/zij ondersteunt daar de leerkrachten in het realiseren van de gepaste zorg voor de 
kinderen.  

Dit noemen we het MDO, of multidisciplinair overleg. De neerslag van dit overleg 
wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie relevant (zinvol en 
bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van het kind.  

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en begeleiding 
wenselijk is. De school zal dan de ouders de raad geven om met het CLB contact op te 
nemen. Bij het eerste contact wordt het verloop van de verdere begeleiding met de 
ouders besproken. 
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De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met de 
begeleiding. 

3 OUDERS EN LEERLINGEN 

          Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die 
betrekking heeft op één van onze vier werkdomeinen. Samen zoeken we naar een 
gepaste aanpak van het probleem. Onderzoeken worden enkel gedaan in de context 
van deze begeleiding. 

Het CLB dient geraadpleegd te worden bij: 

- de overstap naar het buitengewoon onderwijs 
- vervroegde of verlate instap in de lagere school 
- een niet voor de hand liggende overgang naar het secundair onderwijs. 
- de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn) 
- (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen 

in verband met besmettelijke ziekten. 

 

4 HET DOSSIER 

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter 
gelden de volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 
september 2008 op het multidisciplinair dossier voor de centra voor 
leerlingenbegeleiding): 

❏ Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, 
behalve wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame 
minderjarige zich hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te 
worden overgemaakt. 

❏ Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die betrekking 
hebben op de leerplichtbegeleiding en de medische onderzoeken. 

❏ Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten 
minste 10 dagen na inschrijving en geïnformeerd zijn. 

Is de leerling jonger dan 12 jaar dan mag de ouder of voogd onder bepaalde 
voorwaarden het CLB-dossier inkijken. Is de leerling ouder dan 12 jaar dan mag hij het 
CLB-dossier zelf inkijken. De ouders of voogd mogen dit enkel mits toestemming van 
de leerling. De arts beslist over de inzage van de gezondheidsgegevens. De ouders van 
de -12-jarige of de +12-jarige kunnen een kopie vragen van de gegevens die men kan 
inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie van de 
jeugdhulp (en bijvoorbeeld niet in een echtscheidingsprocedure). 

Ouders van de -12-jarige of de +12-jarige zelf kunnen ook vragen bepaalde gegevens 
niet in het dossier op te nemen. 

5 PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door 
de dienst Preventieve Gezondheidszorg van het CLB. Deze is bereikbaar op volgend 
adres: 

Spiegelstraat 1, 1730 Asse    Tel. : 02 452 79 95 
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E-mail: med.asse@clbnoordwestbrabant.be  Fax:  02 453 22 33 

De leerlingen van het 5de leerjaar krijgen een medisch onderzoek op het centrum. 
Zij kunnen zich laten  vaccineren tegen mazelen, bof en rubella. 

Bij de leerlingen van het 3de leerjaar gebeurt een onderzoek door de 
verpleegkundige op school.  

Bij de leerlingen van het 1ste leerjaar gebeurt een onderzoek op school door de 
verpleegkundige en de CLB-arts. Zij krijgen de kans zich te laten inenten tegen 
difterie, tetanus, polio en kinkhoest. 

 

Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld 
voor opvolging van gehoor, groei,…  

 

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of 
dochter één van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou 
oplopen, dit onmiddellijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.   

Een geactualiseerde lijst van besmettelijke ziekten vindt u terug op de website van het 
CLB : www.clbnoordwestbrant.be. 
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‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement ‘ 
 

Op datum van 30 juni 2016 wordt de inschrijving van: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

bevestigd door de school en de ouders.  

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden op de instapdag. 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. 
De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het 
zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, 
laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

Luc Ringoot 

Directeur Vrije Lagere School Ter Dreef 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De ouders van 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement  

� graag ontvangen in een papieren versie  

of 

� hebben nagelezen op de website van de school  

en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring 
en het schoolreglement van het schooljaar 2016-2017.  

De ouders bevestigen op eer dat alle ingevulde gegevens op de door de ouders 
ingevulde formulieren naar waarheid zijn ingevuld.  

 

Naam en handtekening van de ouder(s) 

 

 

 

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de 
artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 

 


