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1 Onze school

1.1

Verwelkoming

Beste ouders,
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten zodat uw kind een goed schooljaar
doormaakt.
Aan de hand van deze brochure willen wij u laten kennis maken met onze school.
U mag een christelijk geïnspireerd, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs
verwachten.
U bent onze partner in de opvoeding van uw kind.
Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.
Bij vragen of problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
De infobrochure die bij dit schoolreglement aansluit, wordt bij het begin van het
schooljaar aan alle ouders overhandigd en bij elke nieuwe inschrijving.
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1.2

Wie is wie?

1.2.1 Structuur
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Kiem
Pensionaatstraat 23
8755 Ruiselede
Instellingsnrs.: 017202/017228
 051/689431
 051/722599
 dekiem.ruiselede@3span.be
www.dekiemruiselede.be

Gesubsidieerd

Vrij

Basisschool

 werkingsmiddelen door de staat betaald,
op basis van het aantal leerlingen.
 ook de personeelsleden worden door de staat betaald.
 de inrichtende macht van de school bepaalt het
karakter van de school, in ons geval een katholieke
school. Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn
vrijstellingen niet mogelijk.
 voor leerlingen van 2,5 jaar tot ongeveer 12 jaar.

De Kiem telt 8 kleuterklassen en 12 lagere klassen.
1.2.2 Organisatie van de school

1.2.2.1 Schoolbestuur
V.Z.W. VKBR – Pensionaatstraat 23 – 8755 Ruiselede
Ondernemingsnummer 0419.399.096
 Voorzitter: De Heer Willy Van Houcke, Abdijbekestraat 64, 8200 Brugge
 Ondervoorzitter: De Heer David Lust, Aalterstraat 27, 8755 Ruiselede
 Mevrouw Agnes Neirinck, Groenesprietstraat 9, 8755 Ruiselede
 Mevrouw Krista Decuyper, Bruggesteenweg 27, 8755 Ruiselede
 Mevrouw Gerda Meulebrouck, Poekevoetweg 24, 8755 Ruiselede
 De Heer Hannes Gyselbrecht, Oude Tieltstraat 7, 8755 Ruiselede
 De Heer Luc Huys, Tramweg 17, 8755 Ruiselede
 Mevrouw Greet De Roo, Bruggestraat 158, 8755 Ruiselede
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Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor 2 basisscholen:
 De Kiem (Pensionaatstraat 23),
 De Linde (Brandstraat 24),

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor
een goed verloop van het onderwijs.
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1.2.2.2 Directieteam
Er zijn binnen deze scholengroep drie directeurs:
 Patrick Vervaeck: algemeen & administratief directeur, peterschap De Kiem (1).
 Annelies Devolder: pedagogisch directeur, peterschap De Linde (2).
 Vicky Genbrugge: pedagogisch directeur, peterschap De Kiem (3)

1.2.2.3 Scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap "Driespan".
Deze strekt zich uit over de gemeenten Wingene, Ruiselede en Zwevezele.
Coördinerend directeur van de scholengemeenschap: Dhr. Verkest Lieven
Correspondentieadres: Scholengemeenschap "Driespan",
Beernemsteenweg 63, 8750 Wingene.
Per gemeente is er één schoolbestuur.

Volgende scholengroepen behoren tot “Driespan”:
Schoolbestuur Ruiselede:
Basisschool "De Kiem" - Pensionaatstraat 23
Basisschool "De Linde" - Brandstraat 24
Schoolbestuur Wingene:
Kleuterschool Centrum Wingene - Nieuwstraat 16
Lagere School Centrum Wingene - P. Termotestraat 2
Basisschool Wildenburg - Beernemsteenweg 63
Basisschool St. Elooi - Rozendalestraat 65
Basisschool St. Jan - Balgerhoekstraat 56
7
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Schoolbestuur Zwevezele:
Lagere school "De Regenboog" - Schoolstraat 8
Basisschool "De Horizon" (Hille) - St.-Jozefstraat 7
Kleuterschool "De Vlieger" - Pastorijstraat 55
1.2.2.4 Medezeggenschapscollege
Dit is een officieel erkend orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers
van ouders, schoolpersoneel en de lokale gemeenschap.
Er is één medezeggenschapscollege voor Scholengemeenschap Driespan.
Bevoegdheden van het medezeggenschapscollege:

•
•
•
•

Algemeen informatierecht.
Advies over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders
aanbelangen.
Advies over de algemene organisatie en werking van de school.
De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over:
o Het schoolreglement.
o De lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden.
o Het schoolwerkplan.
o Infrastructuurwerken.
o De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren.

1.2.2.5 OCSG: Onderhandelingscomité Scholengemeenschap.
Dit is een officieel erkend orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers
van schoolpersoneel en de schoolbesturen.
Er is één OCSG voor Scholengemeenschap Driespan.
Het is het overlegplatform tussen de leden van het LOC (Lokaal OnderhandelingsComité) van de verschillende scholen van de schoolgemeenschap.
Het bestaat uit afgevaardigden van de schoolbesturen en de afgevaardigden van het
personeel.
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1.2.2.6 Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt elk schooljaar opnieuw verkozen. Leerlingen uit de lagere
klassen zetelen in deze raad. De leerlingenraad geeft advies aan de directeur om het
schoolgebeuren aangenaam en naar wens te laten verlopen. Er wordt 3 à 4 keer per
schooljaar vergaderd.
1.2.2.7 Klassenraad
Directie, zoco en leerkrachten van de betrokken leerlingengroep vormen de
klassenraad.
1.2.2.8 Oudervereniging
De oudervereniging werkt ondersteunend en richt vormende activiteiten in. Zo draagt
ze bij tot het bevorderen van de algemene werking van de school. De samenwerking
tussen ouders en school is heel belangrijk. Daarom durven wij hopen dat zoveel
mogelijk ouders lid worden van de plaatselijk oudervereniging.
Verdere informatie kan u lezen in de informatiebrochure van de oudervereniging:
www.dekiemruiselede.be

1.2.2.9 C.L.B.

VCLB- Tielt

Onze school en het vrij centrum voor
leerlingenbegeleiding (VCLB) van
Tielt hebben een beleidscontract
opgesteld dat de afspraken voor de
leerlingenbegeleiding vastlegt.
Adres:
VCLB- Tielt
Grote Hulststraat 55 bus 1
8700 TIELT
Tel. 051 42 66 42
Fax 051 42 66 41
E-mail: info@clbtielt.be
www.clbtielt.be
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1.2.2.10

Samenwerking met externen

Er zijn samenwerkingsverbanden met logopedisten, inzake de behandeling van
uitspraakproblemen, taalproblemen, stemstoornis, resonantiestoornis, stotteren,
broddelen en werkhoudingproblemen.
De onderzoeken voor de kleuters kunnen doorgaan op school, tijdens de namiddagen,
nadat het nodige formulier werd ingevuld door ouders, logopediste en pedagogisch
directeur. Het formulier bevat een schriftelijke aanvraag vanwege ouders en
logopediste en een schriftelijke toelating vanwege de pedagogische directeur.
De therapie zelf voor kleuters kan doorgaan op school gedurende de namiddag voor
maximum de helft van de therapie, nadat er een dossier werd aangelegd door ouders,
logopediste en pedagogisch directeur.
Onderzoek en therapie kunnen voor de leerlingen van het lager onderwijs nooit
doorgaan tijdens de lesuren.
Er zijn afspraken met revalidatiecentra, inzake de behandeling van spraak- en
taalstoornissen, globale ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen, stotteren,
stoornissen in het autismespectrum en aandachtsstoornissen met hyperactiviteit.
De onderzoeken voor de kleuters kunnen doorgaan tijdens de lestijden, nadat het
nodige formulier werd ingevuld door ouders, revalidatiecentra en pedagogisch
directeur. Het formulier bevat een schriftelijke aanvraag vanwege ouders en
revalidatiecentra en een schriftelijke toelating vanwege de pedagogische directeur.
Als er therapie voor kleuters doorgaat tijdens de lestijden moet er een dossier worden
opgemaakt door ouders, revalidatiecentra en pedagogisch directeur.
Onderzoek en therapie kunnen voor de leerlingen van het lager onderwijs nooit
doorgaan tijdens de lestijden.
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1.2.2.11

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Werkingsgebied Zuid regio
W-VL.

1.3

Preventie: evacuatieplan

1.3.1 Preventieve maatregelen.
➢ Er zijn twee evacuatieoefeningen
tijdens de schooluren per schooljaar:
• bij het begin van het schooljaar aangekondigd en voorbereid,
• op het einde van het schooljaar niet aangekondigd.
Bij de kleuters zeggen wij niets over brand.
Alleen: “Als je dit signaal hoort, dan moeten we allemaal naar de speelplaats”.
➢ Er is +/- jaarlijks (februari) één brandoefening
in samenwerking met de brandweer.
Deze oefening wordt geregeld aangevuld met een kort instructiemoment en
oefening.
Elke leerkracht, bediende en schoonmaakster is op deze oefening
aanwezig (geldt als personeelsvergadering)
➢ Er is jaarlijks controle van de brandblussers.
1.3.2 Hoe alarm geven?
➢ In elke ruimte van de school is rookdetectie aanwezig.
Wordt er een alarmknop ingedrukt, dan gaat er een stil alarm af.
In geval van loos alarm, kan het systeem stilgezet worden door op “STILTE” te
drukken.
Bij écht alarm: de knop “evacuatie” omdraaien.
De centrale belt dan automatisch 3 telefoonnummers op
met de mededeling
“Basisschool, Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede,
er is momenteel brandalarm”:
• 0477/759278: Patrick Ver Eecke
• 0476/478514: Patrick Vervaeck
• 112
De eerste twee personen kunnen het alarm stilleggen door op het einde van de
boodschap op de toets 8 te drukken.
➢ Er kan geblust worden met de haspels en met de blustoestellen.
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1.3.3 In geval van alarmsignaal/brand.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Onmiddellijk alarm slaan.
Alles neerleggen en onmiddellijk in de klasrij gaan staan.
Deuren: dicht.
Zo vlug mogelijk, maar houd de leerlingen kalm.
Niet duwen, niet trekken, niet lopen.
Jassen niet aantrekken.
We gaan naar de speelplaats van Sancta Maria: kleuters via de dubbele poort,
lagere schoolkinderen via de enkele poort.
De weg volgen die de kinderen gewoon zijn.
Op de speelplaats telt elke leerkracht de leerlingen en kijkt of het aantal klopt .
Patrick Ver Eecke schakelt de elektriciteit uit en onderneemt een eerste
bluspoging.
De schoonmaaksters controleren de sanitaire, rookvrije blokken.
Patrick Vervaeck begeeft zich, samen met de kinderen naar het Instituut Sancta
Maria. Indien nodig wordt het Stedelijk Stress Team Tielt verwittigd:
0476/459040. In het bureel ligt er een map met nuttige telefoonnummers die
door Patrick Vervaeck meegenomen.
Logopedistes, GON-begeleiders e.d. worden ook op de hoogte gebracht van
het evacuatieplan. Zij begeven zich met de kinderen die ze onder hun hoede
hebben, naar de speelplaats waar deze kinderen zich bij hun klas vervoegen.
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2 Schoolvisie
Géén ellenlange tekst die onze schoolvisie omschrijft, wél 9 pijlers waarop wij bouwen:

OPVOEDEN IS …
elk op zijn
eigen tempo
een leerschool
vertrekkend vanuit de
realiteit

iedereen op zijn
eigen niveau

Wij zijn
expressief en
creatief!

Ik voel mij thuis
in mijn klas!

Wij gaan voor een
opvoeding tot
zelfstandigheid.
verdraagzaamheid,
…
… respect en openheid
…

… solidariteit,
medeleven …

Wij staan voor
een school met een hart,
waar we elke dag een stukje blijde boodschap verhalen.
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3 Wettelijke verplichtingen
Hiervoor verwijzen wij naar de website van onze onderwijskoepel
“Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs”.
Zie ook bijlage bij schoolreglement: infobrochure onderwijsregelgeving.
Bijlage 02 - Infobrochure onderwijsregelgeving bao 2020-2021 (katholiekonderwijs.vlaanderen)

4 Graag nog dit…

4.1
-

4.2

Ongevallen en schoolverzekering.
De school is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Ongevallenverzekering voor de leerlingen: terugbetaling van het bedrag dat u niet
terugkrijgt van de mutualiteit. (Alleen lichamelijke schade: geen brillen, kledij)
Waar?
✓ binnen het schoolcomplex
✓ gewone weg van en naar de school (niet noodzakelijk de kortste)
✓ alle activiteiten van de school (opvang-uitstap-…)
Aangifte van ongeval: op het secretariaat.
Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen.

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school
begeleidt, of je kind 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.
Al dan niet overgaan van kleuter naar lager is een beslissing van de ouders, niet van
de klassenraad.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen worden heringedeeld bij de overgang van::
K1 naar K2
K3 naar L1
L2 naar L3
L4 naar L5
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4.3

Contacten ouders – school

De school doet inspanningen om drempelverlagend te werken naar de ouders toe.
Er een opendeuravond voor alle kleuterklassen en lagere klassen eind augustus. Op
die dag is er een persoonlijk contact met ouders om praktische zaken te overlopen en
komen de ouders en de leerlingen reeds in contact met hun leerkracht en
klasomgeving.
In september zijn er infoavonden ( kleuter en lager) en doorloopbezoeken ( kleuter)
voorzien.
Oudercontact, rapporteren, evalueren.
Recent is onze school een andere weg ingeslaan wat betreft ‘evaluatie’ en
‘rapportering’.
Met deze manier van werken beogen we een beter zicht te hebben op het
totaalbeeld van elk kind en zijn we er van overtuigd dat we elk kind op zijn of
haar manier kunnen laten groeien van “een klein kiempje tot een gelukkig
mens”.
Na een lang traject van bijscholingen, personeelsvergaderingen, pedagogische
studiedagen, …zijn we sinds het schooljaar 2017-2018 met de concrete aanpak
van ons vernieuwd systeem van evaluatie en rapportering gestart.
We blijven werken met vier momenten van rapportering per jaar.
Voor de 1ste en 2de graad zijn dit november (herfstrapport), januari
(winterrapport) , april (lenterapport) en juni (zomerrapport).
Voor de 3de graad zijn dit dezelfde periodes uitgezonderd het winterrapport dat
mee naar huis gaat eind december.
Voor de 1e en 2e graad zijn het herfst-, winter- en lenterapport een bundeling
van het dagelijks werk. Hun zomerrapport bevat de resultaten van een
proefwerkperiode op het einde van het schooljaar. Voor de 3e graad zijn het
herfst- en lenterapport een samenvatting van het dagelijks werk en het winteren zomerrapport een terugblik van een proefwerkperiode. In het 5 de en 6de
leerjaar behouden we dus de kerstproeven en dit als voorbereiding op het
middelbaar.

Er wordt één algemeen oudercontact gepland in januari voor alle klassen van
het kleuter en het lager.
In november is er tevens een oudercontact voor alle ouders van het 1 e en 2e
leerjaar. Het 3e en 4e leerjaar houdt diezelfde dag een open oudercontact voor
ouders die wensen te komen. Het 5e en 6e leerjaar kan de ouders van kinderen
waar er een zekere bezorgdheid is tijdens de maand november uitnodigen of er
is een gepland MDO in aanwezigheid van de zorgcoördinator. In april is er terug
een vast moment voor alle ouders van het 1e en 2e leerjaar om de vorderingen
van de leerlingen te bespreken. Voor de ouders van het 3e tot en met het 6e
leerjaar is er een moment waarop men de klasleerkracht kan raadplegen indien
men dit wenst. Voor de ouders van leerlingen uit het 6e leerjaar wordt er in april
samen de studiekeuze voor het secundair onderwijs besproken. Begin juni is er
oudercontact voor de ouders van de kleuters. Op het einde van het schooljaar

15

Schoolreglement VBS De Kiem

krijgen de leerlingen uit de lagere school hun rapport mee met een korte uitleg
en is er geen oudercontact meer. Alle data van de oudercontacten wordt bij het
begin van het schooljaar meegegeven en dit kan tevens geraadpleegd worden
op de website.
Naast de oudercontacten werken we ook met een leerlingencontact.
Voor het 5e en 6e leerjaar gaat dit in de loop van december door, voor het 1e, 2,e
3e en 4e leerjaar in de loop van januari. De juf of meester neemt de leerling bij
zich afzonderlijk en overloopt samen zijn of haar groeipunten en wat al heel
goed lukt. Op die manier kunnen leerlingen hun leerkracht persoonlijk
raadplegen en zaken kwijt die niet voor een hele klasgroep kunnen verteld
worden.

Verder zijn er nog enkele belangrijke wijzigingen aan de rapporten in
vergelijking met het vroegere rapport:
• Er worden geen eindtotalen/procenten meer per vak genoteerd.
Een voorbeeld: op het rapport staan wel punten op bewerkingen,
meetkunde, …maar er komt geen totaal op wiskunde.
• Bij de resultaten staan ook geen klasgemiddelden meer.
• Muzische opvoeding, bewegingsopvoeding, schrift, onderdelen van
WERO of taal krijgen geen punten meer. Daar worden de leerlingen
beoordeeld met een kleur. De beoordeling gebeurt op basis van een
kijkwijzer.
• De algemene eindprocenten voor taal, rekenen en andere vakken
verdwijnen.
• Leefhoudingen en talenten worden in de kijker gezet in een 3de luik door
middel van kijkwijzers of een verwijzing naar het talentmannetje uit de
talentagenda.
We blijven er naar streven om het maximale uit elk kind te halen, op maat van
zijn/haar talenten. Heel belangrijk is dat ze ervaren en aan den lijve
ondervinden dat, als ze zich inzetten, dat ze er zullen komen. Door de kinderen
positief te stimuleren om hun kennis en vaardigheden ten volle te benutten, zijn
we er van overtuigd dat we het onderwijsniveau op onze school zullen
optrekken.
We zitten in een startfase en rekenen op krediet van alle betrokken partijen.
We hopen dat een positieve communicatie tussen ouders, kinderen en
leerkrachten dit systeem ten goede zal komen.
We zullen samen groeien in dit prachtig project.
Op vastgelegde tijdstippen organiseren wij de mogelijkheid om een individueel
gesprek te hebben met de titularis. Tussendoor is de titularis ook altijd bereid tot
een gesprek, best op afspraak, maar nooit tijdens de lesuren: de leerkracht is er
dan voor al haar kinderen.
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4.3.1 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt
aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde
leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs
behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de
soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een
getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde
leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met
die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift
basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het
getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten
voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin
het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift.
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over
zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens
krijgen. Je kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing
van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde
leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij
zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de
zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de
klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift
basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je
vinden in de jaarkalender van de school. De datum van uitreiking is ook de
ontvangst-datum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de
uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van
beroep.
Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het
getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure
wordt hieronder toegelicht.
Let op:
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
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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 aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde
als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen via
een brief aan de algemeen directeur van de school.
Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na
de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt
uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan
je mee. Er zijn twee mogelijkheden:
- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de
klassenraad rechtvaardigen;
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval
zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing
opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het
resultaat van die vergadering. Binnen drie dagen na ontvangst van de
beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief:
Willy Van Houcke, vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Ruiselede,
Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede.
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op
school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep
daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt
verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• het beroep is gedateerd en ondertekend;
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school
afgegeven (met bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook
dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken
toegevoegd worden.
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Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders
grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, is de eerste helft
van juli. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden
of overmacht.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een
plaatsvervanger aan te duiden.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of
het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen
zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste
beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen
ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 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.

4.3.2 Herstel- en sanctioneringsbeleid
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk
kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop
inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de
betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke
oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen
om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken.
Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat
we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op
te leggen.
Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert,
kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende
maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te
komen.
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Een begeleidende maatregel kan zijn:
- Een gesprek met de directeur
- Een time-out
- Naar de time-out ruimte gaan.
Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd.
Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; - Een begeleidingsplan. Hierin
leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind
zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen
waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het
begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.
Herstel
De school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen
de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met
elkaar in gesprek te gaan.
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:
- een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
- een bemiddelingsgesprek;
- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld
ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon.
Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat
zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een
tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten
plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.
Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop
stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen
worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- een verwittiging in de agenda;
- een strafwerk;
- een specifieke opdracht
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg
met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag
van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het
verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er
een tuchtmaatregel genomen worden.
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Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of
zijn afgevaardigde.
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig
verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen,
personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een
tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een
leerplichtige leerling in het lager onderwijs.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien
opeenvolgende schooldagen;
- een definitieve uitsluiting.
Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient
om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie
aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan
jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk
ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen.
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen
verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen
die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze
beslissing.
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
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 uitsluiting 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 de ouders en hun kind. Het gesprek zelf
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
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3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon
recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de
klassenraad.
4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf
dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief
staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de
tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de
beroepsmogelijkheden.
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen
inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet
meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet
in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer
verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders
die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en
definitieve) uitsluiting.
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd
bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je
kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is
je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de
activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang
van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend.)
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 beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan
via aangetekende brief: Naam van de voorzitter: Willy Van Houcke,
schoolbestuur: Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Ruiselede Pensionaatstraat
22

Schoolreglement VBS De Kiem

23, 8755 Ruiselede.
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op
school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep
daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt
verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• het beroep is gedateerd en ondertekend;
• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school
afgegeven (met bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook
dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders
grondig zal onderzoeken.
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor
een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van
de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep
heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij
gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van
tien dagen op.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of
het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen
zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste
beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als
onontvankelijk afwijzen.
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5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing
binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders
meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
4.3.3 Huistaken, straffen, schoolagenda
4.3.3.1 ➢ Huistaken:
op maandag, woensdag en vrijdag. Een uitzondering wordt gemaakt voor het 1ste
leerjaar waar de woordjes het best dagelijks geoefend worden en voor het 6e leerjaar
waar in voorbereiding op middelbaar onderwijs wel eens wat meer huistaken gegeven
worden. Ook tijdens de proefwerkenperiode wordt soms wel dagelijks een opdracht
gegeven.
4.3.3.2 ➢ Straffen:
Bij ervaring weten wij dat niet altijd alles goed loopt. Hoewel wij het straffen tot een
minimum trachten te beperken is het toch soms nodig. Wanneer een leerling straf
krijgt, wordt bovenaan het blad de reden door het kind zelf geschreven. Het strafblad
moet door één van de ouders ondertekend worden.
4.3.3.3 ➢ Schoolagenda
Wij vragen dat u wekelijks de schoolagenda van de leerlingen ondertekent. Wanneer u
dat wenst, kunt u hierop ook een opmerking of een vraag noteren.
4.4

Lesuren:
▪
▪
▪
➢
➢
▪

’s morgens: van 8.35 u. tot 11.45 u.
(woensdag: tot 11.20 u.)
’s middags: van 13.15 u. tot 16.00 u.
(vrijdag: tot 15.00 u.)
’s morgens kunnen de kinderen vanaf 7.00 u. in de opvang terecht
(Pensionaatstraat):
van 7.00 u. tot 8.00 u.: ingang via de grote speelplaats,
vanaf 8.00 u. via de kleine speelplaats op het einde van de parking.
Zorg er a.u.b. voor dat Uw kind OP TIJD is,
d.w.z. voor 8.35 u. en voor 13.15 u.
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4.5
▪

4.6

Melk:
de kinderen krijgen de kans om in de voormiddag melk te drinken.

Middagmaal:

over de middag zijn er 3 mogelijkheden (op woensdag enkel picknick):
→ warme maaltijd: maandelijks via Gimme in te schrijven, bij ziekte: telefonisch
verwittigen.
→ soep:
→ eigen picknick & drankje:
Eigen picknick: we gebruiken een brooddoos i.p.v. aluminiumfolie.
Eigen drankje: geen suikerhoudende dranken (bv. cola, limonade, sportdranken,…)
Wél toegelaten: melkhoudende dranken, water, fruitsap, appelsap.
Na de maaltijd krijgen de kinderen water.
Nadien is er opvang voorzien op de speelplaats of in de speelzaal.
Kinderen die over de middag naar huis gaan, kunnen ten vroegste om 12.45 terug op
de speelplaats aanwezig zijn.
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4.7

Opvang:

Basisscholen scholengroep Ruiselede

Opvang:
➢
➢
➢
➢
➢
▪
▪

Maandag: 7.00-8.20 11.50-13.00 16.00-18.30
Dinsdag:
7.00-8.20 11.50-13.00 16.00-18.30
Woensdag: 7.00-8.20 11.20-----------------18.30
Donderdag: 7.00-8.20 11.50-13.00 16.00-18.30
Vrijdag:
7.00-8.20 11.50-13.00 15.00-18.30
’s morgens: gratis vanaf 8.00 u.
’s avonds: gratis van 16.00 u. tot 16.30 u.

(op vrijdag: gratis van 15.00 u. tot 15.30 u.)

Kinderen die te vroeg op school aankomen of niet afgehaald worden,
moeten naar de opvang.
De voor- en naschoolse opvang wordt gesubsidieerd door de gemeente
Ruiselede.

4.8

Verkeersveiligheid.
We organiseren volgende rijbegeleidingen:
• “Rij Oude Tieltstraat”: tot aan het kruispunt Bruggestraat/Oude Tielltstraat.
• “Rij Markt”: tot aan de kerk.
• “Rij Huis Maria”: tot aan het kruispunt Pensionaatstraat/Kasteelstraat.
• “Rij Kruiswegestraat”: tot aan het kruispunt
Pensionaatstraat/Kruiswegestraat.
Ouders “plukken” hun kinderen niet uit deze rijbegeleiding.
Het kruispunt Poekestraat-Ringlaan wordt door de kinderen best vermeden.
Oversteken aan de Bundingstraat en de Industriestraat is veiliger.

4.9
▪
▪
▪

Kleuterturnen/zwemmen/sportnamiddagen
Kleuters krijgen per week 2 lestijden bewegingsopvoeding.
De derde kleuterklas gaat om de twee weken naar het zwembad voor
watergewenning.
Lager: elke klas gaat om de twee weken zwemmen, om de twee weken is er ook
een sportnamiddag. Het zesde leerjaar gaat, zoals decretaal bepaald, gratis
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▪

▪

zwemmen. Het gemeentebestuur betaalt integraal de onkosten voor de
sportnamiddagen.
De toegang tot het zwembad wordt door het gemeentebestuur betaald, voor het
vervoer staat de school in. Tijdens het zwemmen dragen de meisjes een badpak
(geen bikini) en de jongens een zwembroek (geen zwemshort). Graag kledij die
de kinderen vlot en gemakkelijk kunnen aan- en uittrekken.
Afspraken sportnamiddagen:
1. De gymzak blijft niet op school: na iedere sportnamiddag meenemen naar huis.
2. Wat zit er in de gymzak?
•
Sportschoenen, zeker vanaf 3de leerjaar.
•
Gympjes kunnen nog in het eerste en tweede leerjaar.
•
Een witte T-shirt.
•
Blauw of zwart broekje.
•
Sportsokken (liefst witte).
3. Om hygiënische redenen trekken we sportsokken of andere kousen aan voor
de lessen bewegingsopvoeding. Deze kousen zitten net zoals de andere
benodigdheden in de gymzak en worden bij voorkeur na de sportnamiddag
gewassen. Om dezelfde redenen vragen wij de leerlingen de onderhemdjes uit
te doen. De leerlingen nemen het zweet dan op in hun turntruitje en niet in hun
onderhemdje.
4. Tijdens de sportnamiddag wordt water voorzien, een tussendoortje mag
meegebracht worden. Kinderen brengen een drinkfles mee.
5. Kinderen die gekwetst zijn of om een andere reden niet aan de sportnamiddag
kunnen deelnemen, zullen opgevangen worden.
6. We houden ons aan de spelregels: de regels zijn gemaakt om een prettig spel
toe te laten.
7. Respecteer je mede- en tegenspelers en ook het werk van allen die
sportontmoetingen mogelijk maken. Een bedankje of een schouderklopje is
echt niet zo moeilijk!
8. Beheers jezelf, blijf sportief zowel bij winst als bij verlies.
9. Wees een voorbeeld in wat je zegt en wat je doet.
10. Moedig je vrienden en vriendinnen aan om de fairplayregels te respecteren.
11. Juwelen en uurwerken horen niet thuis tijdens sportlessen. Elke les worden de
leerlingen gecontroleerd op hun kledij. Lange haren worden steeds
samengebonden zowel in de turnles als tijdens de zwembeurt (zorg voor een
elastiekje in hun turn- of zwemzak).
12. Aan iedereen een boeiend sportjaar toegewenst!

4.10 Betalingen:
▪
▪
▪
▪
▪

Op het einde van elke maand wordt een factuur gemaakt.
Bij de inschrijving wordt aan de ouders gevraagd om te betalen via domiciliëring.
De rekening wordt eerst aan de kinderen meegegeven. Er is dan een week tijd om
eventuele fouten te signaleren.
Daarna worden de facturen automatisch geïnd.
Ouders die niet betalen per domiciliëring, betalen de factuur binnen de maand.
Minder begoede ouders kunnen steeds contact opnemen met de directeur. In alle
discretie wordt dan een oplossing gezocht.
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▪
▪

Bij niet-betaling na een 1ste en 2de herinnering, wordt een incassobureau
ingeschakeld.
Factuurvoorwaarden schoolrekening
1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres en rekeningnummer
BE41 7380 0125 9810
2. Ingeval van niet-betaling is er op de vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrestvergoeding verschuldigd van 1% per maand, alsook
een schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 40 euro.
3. Alle klachten omtrent de ontvangen factuur dienen binnen de 5 werkdagen
schriftelijk gemeld te worden aan ons secretariaat.
4. Goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
5. Zolang er goederen zijn die niet betaald werden, blijven zij eigendom van de
school.
6. Indien er dienstverlening (opvang, middagtoezicht, busvervoer) is of goederen
zijn die niet betaald werden, dan zal er van die diensten in de volgende maand
geen gebruik meer kunnen gemaakt worden of zullen die goederen niet meer
aangeboden worden.
7. Alle geschillen dienen beslecht te worden voor het Vredegerecht te Tielt of de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

4.11 Snoep:
Snoep is verboden.
We vragen om elke voormiddag een stuk fruit/groente mee te brengen.

4.12 Verjaardagen:
Verjaardagen: er worden geen verjaardagsgeschenkjes meegebracht naar school.
Kinderen die jarig zijn, kunnen een cake meebrengen om feest te vieren in de klas.
Dit is géén verplichting. We vragen ook dat de kinderen geen uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes uitdelen in de school. Met foto’s worden de jarigen maandelijks in
de bloemetjes gezet, voor de kleuters en 1ste & 2de leerjaar is er een zangmoment.

28

Schoolreglement VBS De Kiem

4.13 Eén of meerdaagse schooluitstappen.
Scholen organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer
maken voor de kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken
scholen met een dubbele maximumfactuur:
1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek,
sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag,…
2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om
meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren
(bv. zeeklas, plattelandsklas,…).
Het mag niet dat ons secretariaat overbelast wordt met het opmaken van
maandelijkse, gedetailleerde facturen van alle kinderen.
We willen ook niet dat ouders gedurende het schooljaar moeten cijferen.
Daarom heeft het schoolbestuur, na gunstig advies van de schoolraad en informatie
aan de oudervereniging, beslist om maandelijks een forfaitair bedrag te factureren.
Met deze bedragen worden alle uitstappen betaald: leerwandelingen, toegangen,
vervoer naar zwembad,…
Op het einde van het schooljaar zullen wij gedetailleerd overmaken waaraan de
forfaitaire bedragen werden besteed.
Indien het totaal lager ligt dan het bedrag van de maximumfactuur, dan wordt het
verschil terugbetaald.
De ondertekening van het schoolreglement geldt als een principiële toestemming met
de deelname van de leerling aan alle uitstappen. Als de ouders de toestemming bij
een concrete extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dit vooraf aan de
school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extramurosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.

Er worden 3 meerdaagse uitstappen georganiseerd:
 L2: boerderijklassen
 L4: heuvelklassen
 L6: tweedaagse
4.14 Kledij:

4.14.1 Kleuters:
Probeer zoveel mogelijk alle kledingstukken te naamtekenen.
Geen speelgoed meegeven naar school a.u.b.
Luiers zijn niet toegelaten. Voor de jongste kleuter: graag een
reservebroekje en kousen.
Het is gemakkelijk als uw kleuter een pakje papieren zakdoekjes bijheeft.
Andere zakdoeken raken gauw zoek.
Verloren voorwerpen kunt u terugvinden in de grote zaal.
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4.14.2 Lager:
Verzorgde kleding. Gelieve alles te naamtekenen.
Verloren voorwerpen kunt u terugvinden in de grote zaal.
Er wordt van de leerlingen een verzorgd uiterlijk verwacht. Piercings,
oorringen (bij jongens), uitdagende kledij en excentrieke haarkleur
worden niet geduld. Bij discussie is het de directeur die, na
samenspraak met de leerling en ouders, beslist of iets kan of niet kan.
Zijn beslissing is onherroepelijk.
Onder normale omstandigheden is het nooit noodzakelijk dat leerlingen
geld meebrengen naar school.
GSM’s, smartphones en andere waardevolle voorwerpen zijn
verboden.
4.15 Iets vergeten?
Om veiligheidsredenen is het voor kinderen én ouders niet toegelaten om na de
lesuren vergeten spullen te halen in de klassen.

4.16 Rookverbod.
Het is verboden te roken in de gesloten plaatsen van de school.
Het is verboden te roken in de open plaatsen van de school op weekdagen tussen
6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds. Open plaats = alle plaatsen die deel
uitmaken van de infrastructuur van de school en die niet als gesloten plaats worden
beschouwd.
Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur 's morgens en
18.30 uur 's avonds.
De school heeft rookverbodtekens aangebracht zodat iedereen die aanwezig is, er
kennis van kan nemen.
Bij overtreding door personeelsleden geeft de directie een mondelinge waarschuwing.
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4.17 Engagementsverklaring
Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs.
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke
dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de
school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor
iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze
hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de
school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die
ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat
ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte
geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je
via deze link: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring.

Het oudercontact.
Twee keer per jaar organiseert de school een individueel oudercontact. Dit is een
gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen van
de leerling en belangrijke informatie aan elkaar kenbaar te maken. Mochten er buiten
deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan kunnen zowel
ouders als school het initiatief nemen voor een gesprek hierover.
Tijdig aanwezig zijn op school.
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je
kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind
op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwittigen
jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag en voor de toelating tot het
lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer
hierover kan je lezen op volgende linken: Voor het kleuteronderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/elke-dag-naar-de-kleuterschool Voor het lager
onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/elke-dag-naar-school-lager-en-secundaironderwijs Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de
overheid en aan het CLB.
We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt zowel
voor de kleuterschool als de lagere school. De school begint om 08.35 u.-11.45 u. (op
woensdag tot 11.20 u.) en van 13.15 – 16.00 u. (op vrijdag om 15.00 u.) .
We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is: ’s morgens om 8.20
en ’s middags om 13.10. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het
secretariaat. Wij verwachten dat je voor 08.20 u. het secretariaat verwittigt bij
afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding,
melden we dit aan de overheid.
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Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: De school licht
desgevallend het CLB in vanaf maximum 5 halve dagen onwettige afwezigheid.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest
geschikte aanpak zoeken.
Individuele begeleiding van leerlingen.
Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken misschien extra zorg nodig hebben.
De school zal dan steeds in overleg met de ouders zoeken naar de meest
aangewezen vorm van begeleiding. Samen bekijken we hoe de ouders deze
begeleiding kunnen ondersteunen en opvolgen.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We
gaan dan samen na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is
een ruim 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 zelf ook 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.
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 onder meer door:
- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)
- 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,
een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat
er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige 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
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-

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.

4.18 Afwezigheden
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in
het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op
school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
Wegens ziekte
- Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch
attest verplicht.
- Is je 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 je 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 zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de
leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel
vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die
de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en
aanverwant;
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
- het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
-…
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:
- de rouwperiode bij een overlijden; - het actief deelnemen in het kader van een
individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve
manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht
hebben); - trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek
(voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) - revalidatie tijdens
de lestijden (zie punt 17); - de deelname aan time-out-projecten; - persoonlijke
redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.
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.
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Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je
kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen,
lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de
leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van
de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van
het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en
ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve
dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een
begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor
een gesprek.
4.19 Onderwijs aan huis
Als je kind wegens (chronische) ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke … aanvraag
indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een nietchronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind
onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een
chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig
dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag
krijgen.
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas
worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als
de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een
periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen
wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk
onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk
onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze
uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een
akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren
en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de
chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school.
Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op
een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan
huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid
van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van
tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te
stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
De school kan in overleg met jou 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 maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en
evaluatie.
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Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
4.20 Geneesmiddelen
De verantwoordelijken in een school mogen geen medicatie toedienen aan een
leerling. Het geven van geneesmiddelen is voorbehouden aan artsen, apothekers, en
andere medische beroepsgroepen.
Het kan echter wel bij een duidelijke instructie van ouders (zie bijlage) of op voorschrift
van een arts. In die omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid bij de arts of bij de
ouders als wettelijke vertegenwoordigers van het kind.
Gelieve de geneesmiddelen –voorzien van een duidelijk opschrift inzake toediening- af
te geven op school aan de klastitularis of een volwassene die verbonden is aan de
school, zodat andere kinderen er geen gebruik kunnen van maken.
4.21 Privacy
Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We
verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de
inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de
leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de
leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wisa, Schoolonline, Gimme,
Schoolware, Bingel, Office 365, Google Suite. We maken met de softwareleveranciers
afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens
niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op
toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt
tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad,
het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook
gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt
enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met
het aanspreekpunt informatieveiligheid van de Scholengemeenschap, dat gemakkelijk
te contacteren is via privacy@3span.be.
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. Als ouder kan je deze
gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens
verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de
directeur 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. We zijn decretaal verplicht een kopie van een
gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
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We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in
de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school
en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die
de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden
staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor
het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die
we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele
schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames
voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we
opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw
toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat van
de school.
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht
hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
Recht op inzage, toelichting en kopie
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan
inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan
vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen
geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.
De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
Bewakingscamera’s
Wij maken gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je
vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen.
Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.
4.22 Sponsoring en reclame
Als school opteren wij er voor om zo weinig mogelijk reclame of sponsoring toe te
laten binnen de schoolmuren, uitgezonderd voor pedagogische doeleinden (bijv.
sponsoring van fluorescerende hesjes, sportmateriaal, speeltoestellen, e.d.). Wij
kunnen ook een uitzondering maken bij schoolfeesten.
4.23 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs
Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager
onderwijs.
De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang
van kleuteronderwijs naar lager onderwijs. De klassenraden krijgen een formeler
karakter bij dit scharniermoment. Toch mag de breuklijn tussen het kleuteronderwijs
en lager onderwijs niet vergroot worden met de nieuwe toelatingsvoorwaarden. De
keuze om bij Zin in leren! Zin in leven! niet met leerjaren maar
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met referentieperioden te werken leunt daarbij aan. Daarbij ga je gedifferentieerd aan
de slag, niet elke leerling zit op 1 september bij de overgang van kleuter naar lager
onderwijs in dezelfde fase van zijn ontwikkeling. Via de zone van de naaste
ontwikkeling haakt een leraar in het lager onderwijs in op het punt waar een leerling op
dat moment staat. Inspiratie voor de praktijk vind je op ‘differentiëren in het
basisonderwijs’.

Toelatingsvoorwaarden zesjarigen (voor 1 januari van het lopende
schooljaar)
De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de
beslissing of een leerling die zes jaar wordt voor 1 januari van het lopende
schooljaar mag instappen in het gewoon lager onderwijs.
We onderscheiden drie groepen zesjarige leerlingen.
In de schema's verduidelijken we wanneer het CLB een advies aan de ouders moet
geven.
Zesjarigen die 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig waren in een erkende
school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs
De klassenraad van de school waar de leerling kleuteronderwijs volgde, geeft op het
einde van het schooljaar een advies of de kleuter het Nederlands voldoende beheerst
om het gewoon lager onderwijs te kunnen aanvatten. De referentieperiodes in Zin in
leren! Zin in leven! kunnen hierbij een hulpbron zijn.
Het advies van de klassenraad kleuteronderwijs kan gunstig of ongunstig zijn:
•

•

Bij een gunstig advies heeft de leerling recht op instap in het lager onderwijs,
zonder verdere voorwaarden. De ouders beslissen of hun kind naar het lager
onderwijs gaat of nog één schooljaar kleuteronderwijs volgt.
Bij een ongunstig advies wordt de leerling tot het gewoon lager onderwijs
toegelaten als de ouders dit wensen. De leerling is wel verplicht om in het
lager onderwijs een taalintegratietraject te doorlopen. Dit kan een voltijds
traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds traject werd doorlopen. Een
leerling kan gedurende het basisonderwijs maximaal één schooljaar een
voltijds traject volgen. Ouders kunnen ook beslissen dat hun kind nog een
schooljaar kleuteronderwijs volgt.
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Schematisch ziet dit er als volgt uit:

In de regelgeving is opgenomen dat het advies voor leerlingen die voldoende
daadwerkelijk aanwezig waren alleen moet gaan over het beheersingsniveau
Nederlands. Voldoende beheersingsniveau Nederlands hebben, wordt als een
belangrijke voorwaarde gezien om de overgang naar het lager onderwijs te maken.
Daarom is dat op die manier in de toelatingsvoorwaarden opgenomen en wordt dit
gekoppeld aan het al dan niet volgen van een taalintegratietraject.
Er kunnen nog andere factoren een rol spelen. In kader van een warme overdracht
ging je wellicht al in overleg met de ouders over mogelijke factoren waarin de
ontwikkeling wat vertraagd is. Op die manier kun je ook samen met de ouders bekijken
wat de beste piste is voor hun kind. Dat is niet evident wanneer ouders en school niet
op eenzelfde lijn zitten. Maar voor leerlingen die voldoende aanwezig waren, geldt in
ieder geval dat als de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, hij recht op
instap heeft in lager onderwijs. En het blijven dan de ouders die bekijken of hun kind
de overstap maakt of niet.
Zesjarigen die geen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig waren in een
erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs
De klassenraad van het kleuteronderwijs geeft een advies over de mate waarin de
leerling het Nederlands beheerst en ook andere elementen, zoals schoolrijpheid,
kunnen meegenomen worden.
Het advies van de klassenraad kleuteronderwijs kan gunstig of ongunstig zijn:
•

•

Bij een gunstig advies heeft de leerling recht op instap in het lager onderwijs,
zonder verdere voorwaarden. De ouders beslissen of hun kind naar het lager
onderwijs gaat of nog één schooljaar kleuteronderwijs volgt.
Bij een ongunstig advies beslist de klassenraad waar de leerling gewoon
lager onderwijs wil volgen over de instap in het lager onderwijs. Bij die
beslissing moet de klassenraad van het lager onderwijs de kennis van het
Nederlands meenemen, maar ook andere overwegingen (zoals
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schoolrijpheid) kunnen meegenomen worden. De beslissing kan gunstig of
ongunstig zijn:
o Gunstige beslissing: de leerling heeft recht op instap in het lager
onderwijs. Wanneer de ouders beslissen dat de leerling naar het
lager onderwijs gaat, moet hij een taalintegratietraject volgen. Dit
kan een voltijds traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds traject
werd doorlopen. Een leerling kan gedurende het basisonderwijs
maximaal één schooljaar een voltijds traject volgen. Ouders
kunnen ook beslissen dat hun kind nog een schooljaar
kleuteronderwijs volgt.
o Ongunstige beslissing: de leerling heeft geen recht op instap in het
lager onderwijs en volgt nog één schooljaar kleuteronderwijs.
Ouders kunnen geen beroep aantekenen tegen deze beslissing.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Zesjarigen die niet in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs
zaten voorafgaand aan de instap in het gewoon lager onderwijs
Voor leerlingen die geen Nederlandstalig kleuteronderwijs volgden en willen instappen
in het lager onderwijs, beslist de klassenraad van de school voor gewoon lager
onderwijs, na een evaluatie die nagaat wat het niveau van het Nederlands van de
leerling is, over de toelating tot het lager onderwijs. De klassenraad kan ook andere
elementen mee in overweging nemen, bijvoorbeeld de algemene schoolrijpheid van
het kind.
De beslissing van de klassenraad lager onderwijs kan gunstig of ongunstig zijn:
•

•

Gunstige beslissing: de leerling heeft recht op instap in lager onderwijs. De
klassenraad van het lager onderwijs beslist ook of de leerling een
taalintegratietraject moet volgen of niet.
Ongunstige beslissing: de leerling heeft geen recht op instap in lager
onderwijs en volgt nog één schooljaar kleuteronderwijs. De klassenraad van
het kleuteronderwijs beslist dan of de leerling een taalintegratietraject volgt of
niet.
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Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Toelatingsvoorwaarden vijfjarigen (voor 1 januari van het lopende
schooljaar)
Een leerling die vijf jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan vervroegd
in het lager onderwijs instappen. We onderscheiden twee verschillende categorieën.
Vijfjarigen die het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende
school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs
De klassenraad van het kleuteronderwijs geeft een advies over de mate waarin de
leerling het Nederlands beheerst, maar ook andere elementen, zoals algemene
schoolrijpheid van het kind, kunnen meegenomen worden.
Dit advies kan gunstig of ongunstig zijn:
•

•

Bij een gunstig advies heeft de leerling recht op instap in het lager
onderwijs, zonder verdere voorwaarden. De ouders beslissen of hun kind
naar het lager onderwijs gaat of nog kleuteronderwijs volgt.
Bij een ongunstig advies beslist de klassenraad waar de leerling gewoon
lager onderwijs wil volgen over de instap in het lager onderwijs. Bij die
beslissing moet de klassenraad van het lager onderwijs de kennis van het
Nederlands meenemen, maar ook andere overwegingen (zoals
schoolrijpheid) kunnen meegenomen worden. De beslissing kan gunstig of
ongunstig zijn:
o Gunstige beslissing: de leerling heeft recht op instap in het lager
onderwijs. Wanneer de ouders beslissen dat de leerling naar het
lager onderwijs gaat, moet hij een taalintegratietraject volgen. Dit
kan een voltijds traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds traject
werd doorlopen. Een leerling kan gedurende het basisonderwijs
maximaal één schooljaar een voltijds traject volgen. De
klassenraad van het lager onderwijs geeft dit traject vorm. Ouders
kunnen ook beslissen dat hun kind nog een schooljaar
kleuteronderwijs volgt. De leerling hoeft dan geen
taalintegratietraject te volgen.
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o

Ongunstige beslissing: de leerling heeft geen recht op instap in
het lager onderwijs en volgt nog kleuteronderwijs. Ouders kunnen
geen beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Daarnaast is er bij een vervroegde overgang ook een advies van het CLB vereist.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Vijfjarigen die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven waren in een
erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs
Voor deze leerlingen beslist de klassenraad van de school voor gewoon lager
onderwijs, na een evaluatie die nagaat wat het niveau van het Nederlands van de
leerling is, over de toelating tot het lager onderwijs. De klassenraad kan ook andere
elementen mee in overweging nemen, bijvoorbeeld de algemene schoolrijpheid van
het kind.
Het advies kan gunstig of ongunstig zijn:
•

•

Gunstig advies: leerling heeft recht op instap in lager onderwijs en de
klassenraad van het lager onderwijs beslist ook of de leerling een
taalintegratietraject moet volgen of niet.
Ongunstig advies: leerling heeft geen recht op instap in lager onderwijs en
volgt nog een schooljaar kleuteronderwijs. De klassenraad van het
kleuteronderwijs beslist dan of de leerling een taalintegratietraject volgt of
niet.

Daarnaast is er bij een vervroegde overgang ook een advies van het CLB vereist.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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Toelatingsvoorwaarden zevenjarigen (voor 1 januari van het lopende
schooljaar)
Een leerling die zeven jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar , maakt op
basis van zijn leeftijd de overgang naar het lager onderwijs. Hij kan namelijk niet meer
in het kleuteronderwijs blijven.
4.24 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.
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➢ Instructies voor het toedienen van medicijnen

Datum
Naam leerling
Klas
Naam ouder
Telefoon ouder
Telefoon geneesheer
Naam medicijn
Dosering
Tijdstip
Frequentie
Voorzorgen

Handtekening ouder:
………………………………

43

Schoolreglement VBS De Kiem

