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VBS De Regenboog Beernem 

 

 

 

 

 

 

Vestigingsplaatsen: 

Schooldreef 5 

Beukendreef 1 

8730 Beernem 

 

Hoofdingang: 

Zwarte poort Jachthoornstraat 

 

Tel: 050 78 88 91 

directie@deregenboogbeernem.be 

secretariaat@deregenboogbeernem.be 

 

 

 

 

vestiging schooldreef: kleuters + 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar 

vestiging Beukendreef:  5e en 6e leerjaar 

 

 

 

Bij schriftelijke of digitale inschrijving van je kind ga je akkoord met het schoolreglement. 

 

 

 

 

mailto:directie@deregenboogbeernem.be
mailto:secretariaat@deregenboogbeernem.be
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Welkom in De Regenboog! 

 

Beste ouders 

 

Wij danken je voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Ons schoolteam (directie en 

leerkrachten) zetten ons ten volle en met hart en ziel in voor de opvoeding en het onderwijs 

van je kind. 

 

Daarom proberen wij samen te bouwen aan 

- een school waar iedereen zich welkom voelt 

- een school met eigen identiteit 

- een school met aandacht voor elk kind 

- een school waar groot en klein zichzelf mag zijn 

- een school die openstaat voor vernieuwing 

- een school die garant staat voor onderwijskwaliteit 

- een school waar we werken aan een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject waardoor 

uw kinderen voorbereid worden om hun eigen plek te vinden in een pluralistische 

maatschappij 

Wij maken werk van een positieve en constructieve samenwerking.  

Samen zoeken we naar oplossingen bij eventuele moeilijke momenten of problemen. 

 

 

Beste kinderen 

 

Van harte welkom! 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. 

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen. 

We wensen je een fijn schooljaar toe! 

 

 

Vriendelijke groetjes 

 

Directeur Charlotte en het Regenboogteam 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

1 WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? 

 

1.1 Schoolbestuur 

VBS De Regenboog is 1 van de vele scholen onder vzw Karel de Goede. 

In elke school onder vzw Karel de Goede wordt dezelfde visie gedragen: 

Scholengroep Karel de Goede bundelt de krachten om, met respect voor de eigenheid van 

elke school en elke leerling, kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs aan te bieden. We 

stimuleren en begeleiden onze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. 

Vanuit een christelijke visie en in dialoog met anderen motiveren we hen om uit te groeien tot 

competente, kritische en verantwoordelijke jongvolwassenen. 

 

Voorzitter: Jo Decock  vzw Karel de Goede 

Collegestraat 24 

8310 Assebroek 

Ondernemingsnummer 0472 80 60 11 

 

Meer informatie vind je op de website https://www.karel-de-goede.be/scholen 

 

1.2 Scholengemeenschap 

Binnen vzw Karel de Goede werkt VBS De Regenboog nauw samen met 6 andere scholen in 

scholengemeenschap BerneDam. Elke school behoudt zijn eigenheid, maar er wordt geregeld 

afgestemd in SG Bernedam over praktische regelingen: prijs maaltijden, vrije dagen, 

pedagogische studiedagen … 

Volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 

- VBS De Regenboog, Beernem 

- VBS De Zonnebloem, Beernem 

- VBS Sint Joris, Sint-Joris 

- VBS Ter Bunen, Oedelem 

- VBS Sint-Maarten, Sijsele 

- VBS Moerkerke/Sint-Rita, Moerkerke 

- VBS Lapscheure, Lapscheure 

 

Coördinerend directeur BerneDam: Bieke Wittebolle 

 

https://www.karel-de-goede.be/scholen
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1.3 Directeur 

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de basisschool. 

Charlotte Van Thournout directie@deregenboogbeernem.be 050 78 88 91 

0473 91 85 98 

 

 

1.4 Secretariaat 

De secretariaatsmedewerkers staan in voor de schooladministratie en tal van praktische 

zaken. Afwezigheden en andere administratief op te volgen zaken kun je aan hen laten weten. 

Elke Robberechts 

Olga Monteyne 

Karel Vandoorn 

secretariaat@deregenboogbeernem.be 050 78 88 91 

 

1.5 Zorgcoördinator 

De zorgcoördinator staat in voor de volledige coördinatie van de zorg op school. 

Birgit Depré birgit.depre@deregenboogbeernem.be 050 78 88 91 

 

1.6 Het lerarenteam en ondersteunend personeel 

In de nieuwsbrief van september worden alle personeelsleden met hun opdrachten 

meegedeeld. Ook op de website van de school zijn alle personeelsleden terug te vinden. 

De leerkracht is de eerste lijn om je kind op te volgen. Je kunt steeds een briefje meegeven 

via de boekentas van je kind indien je iets wil laten weten. 

Tijdens het infomoment in het begin van het schooljaar zal de leerkracht je meedelen hoe de 

communicatie vlot kan verlopen. 

In de kleuterklassen krijgen we hulp van een kinderverzorgster. Zij helpt mee om 

- de basisveiligheid en het welbevinden van de kleuter te versterken; 

- de toenemende zelfstandigheid te ondersteunen. 

 

mailto:directie@deregenboogbeernem.be
mailto:secretariaat@deregenboogbeernem.be
mailto:birgit.depre@deregenboogbeernem.be
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1.7 De Ouderraad 

De ouderraad steekt een handje toe waar nodig, organiseert activiteiten en is ook een 

spreekbuis wanneer ouders met concrete vragen (problemen) zitten. 

Het is dus een “informele brug” tussen school en ouder(s). 

De ouderraad houdt zich niet bezig met individuele situaties en levert een constructieve 

bijdrage naar de school (en de kinderen) toe. 

De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die schoolgaan in De Regenboog. De 

vergaderingen worden telkens bijgewoond door enkele leerkrachten en de directie. 

De samenstelling en functies worden jaarlijks herbekeken. De samenstelling wordt 

meegedeeld op de website. De vergaderfrequentie is +/- 3 maal/jaar. In functie van de 

voorbereiding van een activiteit kan die frequentie hoger liggen. 

 

Samenstelling schooljaar 2022-2023 

- Voorzitter: Nino De Moor 

- Penningmeester: Dries Minne 

- Secretaris: Emma Mortier 

- Leden: Wendy Expeels, Ruth Expeels, Barbara Puype, Bram Verbauwhede, Emma 

Mortier, Jürgen Craeymeersch 

 

 

De ouderraad steunt de school, bijvoorbeeld met leuke speeltuigen op de speelplaats. 
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1.8 De Schoolraad 

De schoolraad heeft  

- informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het schoolleven;  

- adviesrecht over de algemene organisatie en werking van de school; 

- overlegbevoegdheid over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van het 

lestijdenpakket en het vaststellen en wijzigen van het schoolreglement. 

Samenstelling: 

- Ouders: Ouderraad 

- Lokale Gemeenschap: Gerda Avet, Marie-Louise De Sloover, Kevin Dossche 

- Leerkrachten: Sofie Lippens, Veerle Vanwonterghem 

- Voorzitter: Kevin Dossche 

- De directeur: Charlotte Van Thournout 

 

1.9 De leerlingenraad 

In het begin van het schooljaar wordt in elke klas van het lager een klasverantwoordelijke 

verkozen die deelneemt aan de leerlingenraad. 

In de leerlingenraad verzamelen we vragen en voorstellen van de leerlingen. Deze worden 

samen besproken en we zoeken samen naar oplossingen. 

Er wordt elke vergadering ook een thema uitgelicht waarover we in gesprek gaan: de 

speeltijd, huiswerkbeleid, schoolfeest, de schoolinfrastructuur, de middagregeling, goed 

gevoel op school…  

Op deze manier worden leerlingen actief betrokken bij het schoolgebeuren, want school is 

meer dan alleen leren op de schoolbanken. Leerlingen leren hun mening formuleren, inleven 

in een andere mening, meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, 

luisteren naar elkaars mening, oplossingsgericht denken, voorstellen doen, activiteiten 

organiseren, ondervinden wat realistisch en haalbaar is… 

De directeur zit de tweemaandelijkse vergadering voor. 

 

1.10 Beroepscommissie 

Er kan een beroepscommissie samengesteld worden als: 

- ouders niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs of 

de toekenning van een B- of C-attest aan hun kind 

- ouders een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten 

Daarnaast kan een school zelf beslissen waarvoor de beroepscommissie tussenbeide kan 

komen. 

- Beroepscommissie ( bij uitsluiting van een leerling): Vicariaat voor Onderwijs 

Beroepscommissie Basisonderwijs, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge 

- Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kun je terecht bij de Commissie 

Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel 

 

https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/diplomas-en-getuigschriften/diploma-secundair-onderwijs/a-attest-b-attest-of-c-attest-in-het-secundair-onderwijs
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1.11 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden 

in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert 

zich op vier domeinen: 

- het leren en studeren; 

- de onderwijsloopbaan; 

- de preventieve gezondheidszorg; 

- het psychisch en sociaal functioneren. 

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB De Havens. 

 

Vrij CLB De Havens Legeweg 83A 

8200 Sint-Andries 

sint-andries@vrijclbdehavens.be 

050 440 220 

 

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

problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan 

rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

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

CLB-medewerker. Wanneer deze chat open staat, kun je lezen op de website. 

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, 

de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te 

vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Je vindt de lijst van CLB-medewerkers in De Regenboog op de website 

https://www.vrijclb.be/vbs-de-regenboog-3. 

 

1.12 Ondersteuningsnetwerk 

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

van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het 

ondersteunings-netwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit 

het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de 

pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het 

Ondersteuningsnetwerk-Noord. 

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

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

aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school. 

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

kind kun je terecht op deze website: www.netwerknoord.be of op dit emailadres: 

info@netwerknoord.be. 

 

 

mailto:sint-andries@vrijclbdehavens.be
http://www.clbchat.be/
https://www.vrijclb.be/vbs-de-regenboog-3
http://www.netwerknoord.be/
mailto:info@netwerknoord.be
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1.13 De Regenboog online 

 

Onze school heeft ook een website waar heel wat informatie te vinden is: 

www.deregenboogbeernem.be 

Op de website vind je onder andere 

- de jaarkalender 

- de schoolmenu 

- het schoolreglement 

- familienieuws 

- een doktersattest medicijnen 

- info over het leerplan zill 

- de laatste nieuwsbrief 

- foto’s van de leerkrachten en 

klassen 

- … 

 

 

 

 

We zijn ook op Facebook te vinden. Typ ‘VBS De Regenboog’ in, je 

herkent onze pagina aan ons vrolijke logo:  

 

 

 

 

Op de Facebook pagina delen we leuke weetjes en foto’s. Bij 

evenementen (strapdag, openklasdag …) delen we op Facebook de affiche, info en enkele 

sfeerfoto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deregenboogbeernem.be/
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2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

2.1 Schooluren 

Het is belangrijk dat iedereen, zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school, tijdig 

aanwezig is zodat alles stipt en rustig verloopt in de klassen. Het te laat aanwezig zijn van een 

leerling van het lager moet met een briefje van de ouders gerechtvaardigd worden. 

 

6.30u - 8.25u lange opvang BKO ’t Knipoogje in de Beukendreef 

8.25u - 8.40u 
de poorten gaan open, er is toezicht op de 

speelplaatsen 

8.40u - 10.20u lessen 

10.20u - 10.35u korte speeltijd 

10.35u - 11.45u lessen 

11.45u - 12.45u eten in de eetzaal/thuis 

12.45u - 13.15u 
de poorten gaan terug open, er is toezicht op de 

speelplaatsen 

13.15u - 14.55u 

(vrijdag: 13.20u - 15.00u) 
lessen 

14.55u - 15.10u korte speeltijd 

15.10u - 16.00u lessen 

16.00u - 16.10u rang naar oversteekplaats H. d’Ydewallestraat 

16.00u - 16.15u toezicht op de speelplaats 

16.00u - 17.00u studie op school 

16.15u - 18.30u lange opvang BKO ’t Knipoogje in de Beukendreef 

 

Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 11.45u en is er nog toezicht op de speelplaats 

tot 12.00u. 

Op vrijdagnamiddag start de school terug om 13.20, is er geen korte speeltijd in de namiddag 

en eindigen de lessen om 15.00u. Er is dan toezicht op de speelplaats tot 15.15u, waarna de 

kinderen die nog niet opgehaald werden, naar de buitenschoolse kinderopvang gebracht 

worden. 

 

Kinderen die ’s morgens vóór 8u25 op school aanwezig zijn worden naar de kinderopvang ’t 

Knipoogje doorgestuurd. 
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2.2 Plan van de school 

Er zijn 3 poorten die toegang bieden tot de school. Waar deze poorten gelegen zijn, zie je op 

onderstaand plan. 

  

 

 

 

  

  

De peuters en 1ste kleuters van juf Mieke worden door de ouders naar de klas gebracht. Alle 

andere ouders nemen afscheid van hun kind aan de schoolpoort. 

Telaatkomers komen binnen langs de Jachthoornstraat. Let op: eenrichtingsverkeer! 

Kom je met de fiets naar school? Aan elke poort is er een fietsenstalling binnen de 

schoolpoort. Zet de fiets op een correcte manier in de stalling en sluit de fiets. 

Poort Schooldreef 

Ingang voor alle kleuters 

Poort Jachthoornstraat 

Ingang voor 1e, 2e, 3e, 4e leerjaar 

secretariaat, directie, lerarenkamer 

BKO ’t Knipoogje 

opvang vanaf 6.30u tot 18.30u 

Poort Beukendreef 

Ingang voor 5e, 6e leerjaar 
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2.3 Studie 

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseert de school studie voor de kinderen vanaf het 

3e leerjaar. Kinderen vanaf het 3e leerjaar worden na 16.15u niet naar de buitenschoolse 

kinderopvang gebracht, maar sluiten aan in de studie. 

Voor de studie wordt een bijdrage aangerekend op de maandelijkse schoolrekening. 

Het is niet mogelijk je kind eerder dan 17.00u van school af te halen. 

 

2.4 BKO ’t Knipoogje 

Om tegemoet te komen aan de nood van vele ouders voor een geschikte opvang voor hun 

kind, biedt het gemeentebestuur volgende mogelijkheid tot Buitenschoolse KinderOpvang 

(=BKO). 

- in de Beukendreef = lange opvang 

o ’s morgens vanaf 6.30u tot 8.25u – de kinderen worden naar school gebracht 

o ’s avonds van 16.15u tot 18.30u (op vrijdag van 15.15u tot 

18.30u) – de kinderen die om 16.15u (op vrijdag om 15.15u 

niet zijn afgehaald, worden naar de BKO (of studie) gebracht. 

o de woensdagnamiddag en de schoolvrije dagen 

 

De leerlingen hebben voor of na de schooluren geen toelating om op 

de speelplaats te zijn. 

Voor deze opvang wordt aan de ouders een vergoeding gevraagd. Alleen geregistreede 

kinderen worden opgevangen. Daarom raden we ten stelligste aan om bij de gemeente een 

kinddossier aan te maken, ook al denk je geen gebruik te hoeven maken van de 

buitenschoolse kinderopvang.  

Hiervoor dien je contact op te nemen met het Huis van Kind. 

 

Huis van het Kind Sporthal Drogenbrood 

Wellingstraat 29 

8730 Beernem 

kinderopvang@beernem.be 

050 28 91 36 

 

Meer info vind je op de website van gemeente Beernem: 

https://www.beernem.be/HuisvanhetKind 

  

mailto:kinderopvang@beernem.be
https://www.beernem.be/HuisvanhetKind
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2.5 Slaapklas 

Voor kleuters die pas naar school gaan, is het niet evident om 

dit een volledige dag te doen. Daarom organiseert de school 

over de middag een slaapklas. Dit gebeurt onder toezicht van 

een kinderverzorgster. 

Volgende zaken moeten zelf worden meegebracht: 

- fopspeen en/of knuffel indien nodig 

- luiers en doekjes 

Als ouder betaal je dagelijks een bijdrage voor het gebruik en toezicht van de slaapklas. Het 

bedrag komt telkens op de maandrekening van je kind. Voor de opvang zal ook een attest 

kinderopvang worden gegeven. 

 

2.6 Jaarkalender 

In het begin van het schooljaar krijg je de jaarkalender mee op papier.  

Het is ook mogelijk een digitale Google agenda te koppelen aan je eigen agenda. Je ontvangt 

de info hierover via de nieuwsbrief van september. 

De digitale agenda bevat steeds de meest recente info. 

De meest recente kalender is ook steeds te raadplegen op de website van de school 

www.deregenboogbeernem.be. 

 

http://www.deregenboogbeernem.be/
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PEDAGOGISCH PROJECT 

 

De school is een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap. 

 

1 Geloofsgemeenschap 

VBS De Regenboog is een Katholieke dialoogschool. 

Deze scholen geloven in de kracht van gastvrijheid en verbinding. Iedereen, ongeacht welke 

geloofsovertuiging, is welkom. 

Tijdens de wekelijkse godsdienstmomenten laten we ons inspireren door bijbelverhalen om 

onze leerlnigen waarden bij te brengen zoals respect, dienstbaarheid, dankbaarheid, 

zelfvertrouwen, vergeving, verdraagzaamheid, vriendschap, hoop en natuurlijk ook liefde. 

We bidden ook samen om het stil te maken, om stil te staan bij wat ons leven mooi maakt en 

waar we dankbaar voor zijn. 

We organiseren met de kinderen 4 gebedsmomenten in de kerk. Deze vieringen zijn op maat 

van de kinderen gemaakt, en zijn vrij toegankelijk voor (groot)ouders. De datums worden 

meegedeeld op de kalender.  

Op school maken we graag ruimte voor feestelijke momenten, maar evenzeer delen we de 

moeilijke tijden. Als het moeilijk gaat, is het des te belangrijker om niet alleen te staan. We zijn 

er voor iedereen op school, op elk moment van het jaar. 

Van ouders verwachten we dat zij, door hun kind(eren) aan onze school toe te vertrouwen, 

loyaal zijn t.o.v. het geheel van geloofsopvoeding die op school gegeven wordt. 

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen binnen de schooluren. 

 

2 Leergemeenschap 

In de leergemeenschap van De Regenboog streven we voortdurend naar kwaliteitsonderwijs. 

De school streeft ernaar alle kinderen alle kansen te geven om zich volledig te kunnen 

ontplooien, zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor hun maatschappelijk functioneren 

en voor hun verdere leren. Als Katholieke school baseren we ons op het leerplan Zill. Dit 

omvat leef- en leerdoelen: 

 

2.1 Leefdoelen 

- Socio-emotionele ontwikkeling 

- Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

- Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

- Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

 



18 

2.2 Leerdoelen 

- Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld 

- Mediakundige ontwikkeling  

- Muzische ontwikkeling 

- Taalontwikkeling 

- Ontwikkeling van wiskundig denken 

- Rooms-Katholieke godsdienst 

 

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene 

logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen 

ervoor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol 

samenhangt. 

We hebben ook veel aandacht voor 'LEREN LEREN' en 'SOCIALE VAARDIGHEDEN' omdat 

voor het verder maatschappelijk functioneren van onze kinderen deze vaardigheden erg 

belangrijk zijn. 

In de kleuterschool wordt de kleuter geholpen in zijn groei naar creatieve zelfstandigheid, naar 

zelfredzaamheid en het verwerven van vaardigheden. 

In de lagere school willen we ervoor zorgen dat elk kind een basisvorming meekrijgt die hem 

of haar toestaat zich in de huidige maatschappij ten volle te integreren en eraan deel te 

nemen. 

Wij gaan er ook van uit dat elk kind anders is. Daarom ook gaat onze bijzondere zorg naar de 

kansarmen, de zwakkeren, de leerbedreigden. De zorgcoordinator en zorgleerkracht hebben 

daarbij een begeleidende rol. 
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3 Leefgemeenschap 

Het verwezenlijken van een 'hechte' 

school- en klasgemeenschap. 

De school besteedt aandacht en tijd voor 

het verwezenlijken van positief menselijke 

relaties tussen alle participanten 

(schoolbestuur, personeel, ouders, 

kinderen, CLB, ...) zowel binnen als buiten 

onze school. 

Met de ouders wordt een vlotte informatie-

uitwisseling nagestreefd. 

De klas, de school is geen eiland: als 

collegiaal team proberen wij een gunstig 

klimaat te scheppen waar de kinderen 

zich thuis voelen. 

Waar het kan wordt ook met andere scholen samengewerkt. 

De school probeert op te voeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een 

pluriforme samenleving. Daarom worden maximale kansen gegeven aan elk kind, zowel op 

het vlak van godsdienst- als waardenbeleving en engagement. De school heeft eerbied voor 

de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel haar eigenheid prijs te geven. De 

school voelt zich betrokken bij plaatselijke initiatieven. Dit uit zich in interesse voor het reilen 

en zeilen van de plaatselijke gemeenschap in al haar facetten en dit op cultureel, sociaal en 

economisch gebied. 

 

 

Het eerste regenboogpad van Beernem ligt aan de Regenboogschool. 
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SCHOOLREGLEMENT 

 

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze 

school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we 

wel je volle steun. Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo 

weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele 

periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

 

1.1 Engagement in verband met oudercontact 

Alle ouders worden op volgende momenten uitgenodigd op de school: 

- eind augustus voor de openklasdag en infoavond voor het lager 

- half september voor de infoavond voor de kleuters 

- eind december: oudercontact met rapport voor het lager 

- april-mei: schoolfeest 

- mei: oudercontact voor het kleuter 

- eind juni: oudercontact met rapport voor het lager 

 

In de kleuterklas wordt er geregeld gecommuniceerd over de klaswerking. Elke leerkracht zal 

in het begin van het schooljaar meedelen hoe je best met hem/haar communiceert. 

In het lager gebruikt je kind dagelijks een schoolagenda. Hierin worden de 

huiswerkopdrachten en nuttige informatie genoteerd. Het is ongetwijfeld prettig voor de 

kinderen en zelfs een aanmoediging, wanneer de ouders hiervoor de nodige belangstelling 

opbrengen. Het is een uitstekend middel om een berichtje van school naar huis of omgekeerd 

over te brengen. 

 

Ouders engageren zich om minimaal één keer aanwezig te zijn op oudercontacten of contact 

te hebben met de leerkracht op een andere manier (afspraken op andere momenten). 

 

1.2 Engagement inzake voldoende aanwezigheid 

Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid 

op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Als ouder engageer je je om de 

kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen, en om je kind zowel in het 

kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan. Voor de toekenning 

van de schooltoelage is aanwezigheid op school een vereiste. 
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1.3 Engagement in verband met individuele begeleiding 

Bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot 

begeleidingsmaatregelen zul je uitgenodigd worden op school door de zorgleerkracht of 

directie. Je aanwezigheid is dan vereist.  

Als ouder toon je je engagement om deel te nemen aan alle overlegmomenten in functie van 

alle vormen van individuele begeleiding. 

 

1.4 Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school 

Dit engagement houdt in dat je je kind aanmoedigt om Nederlands te leren. Leerlingen die 

anderstalig zijn hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de 

Nederlandse taal. 

 

1.5 Ouderlijk gezag 

Neutrale en open houding tegenover beide ouders 

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, 

wil de school extra zorg en aandacht geven. 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij 

trekken voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de 

school houden. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding 

van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de 

afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de 

afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Afspraken rond informatiedoorstroom 

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en 

informatiedoorstroming. 

 

Co-schoolschap is niet mogelijk 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je 

kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van 

een leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende 

scholen in- en uitschrijven. 
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2 SCHOOLLOOPBAAN 

 

2.1 Toelatingsvoorwaarden 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch 

project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of digitaal aangeboden en de 

ouders moeten er zich via de schriftelijke of digitale inschrijving 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 SIS-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 niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement. Alle 

kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 

inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een 

kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer 

de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in 

het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de 

school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet 

leerplichtig. 

 

2.2 Instapmomenten 

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de 

volgende instapdagen 

- de eerste schooldag van september; 

- 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 O.L.H. Hemelvaart. 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure 

ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

Eind augustus organiseert de school een openklasdag. Dan kun je met je kind kennis komen 

maken met de klas. 

Er is een extra infoavond voor nieuwe kleuters 

- in december voor de kleuters die starten in januari, februari 

- eind maart voor de kleuters die starten na Pasen 

- in mei voor de kleuters die het volgende schooljaar starten 

In de loop van het eerste trimester krijg je de gelegenheid om nader kennis te maken met de 

klas en de juf van je kind tijdens een infoavond. 
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In het tweede trimester wordt er een oudercontact gepland in de kleuterklassen. 

 

2.3 Leerplicht en afwezigheden 

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

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

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

leerlingengroep. 

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

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en 

ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief 

kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan het secretariaat en 

aan de leerkracht meldt, liefst voor 8.45u uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind 

niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het 

secretariaat. Komt je kind meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan 

kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen. 

 

Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan 

de leerplicht. 

 

Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve 

dagen aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter 

aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het 

bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet 

voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs! 

 

Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs 

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

is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

 

Gewettigde afwezigheden 

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

volgende gewettigde afwezigheden: 

- Wegens ziekte 

• Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen 

geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig. 

• Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een 

briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer 

per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje 

hebt gebruikt. 
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• Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB. 

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

mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan de leerkracht Wij 

nemen contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest. 

- Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen 

toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een 

officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft. 

• Je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde 

dak woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de 

begrafenis zelf. Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer 

dan één dag vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor 

die bijkomende dagen altijd een toestemming van de directie nodig. 

• Je kind woont een familieraad bij. 

• Je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden). 

• Bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming. 

• De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk. 

• Je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof: 

 Islamitische feesten: 

het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag). 

 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. 
! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties 

en vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen 

feestdagen die daarvan afwijken. 

• Je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie 

of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan 

maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. 

Het gaat niet over het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen 

aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een 

unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet een document 

afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dat 

document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk schooljaar opnieuw 

verlengd worden. 

- Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind 

wel of niet door ons wordt opgevangen. 

- Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is 
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Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de 

directie. Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook 

extra voorwaarden nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens: 

• persoonlijke redenen; 

• het rouwen 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); 

• school-externe interventies; 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

• Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden; 

• het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- 

en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde 

'trekperiodes'). 

Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later 

uit vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 

september tot en met 30 juni. 

 

Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke 

problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken 

wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek. 

 

2.4 Naar de lagere school 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 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 vóór 1 

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

schooldagen na deze inschrijving. 

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende 

voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De 

schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de 

motivatie. 

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

onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 
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Deze leerling is bijgevolg ook leerplichtig en altijd aanwezig, behalve bij gewettigde 

afwezigheid. 

 

2.5 Zittenblijven 

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

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

voortgang in ontwikkeling van je kind. 

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

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

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

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

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

 

2.6 Schoolveranderingen tijdens het schooljaar 

Vanaf 1 september 1997 ligt het beslissingsrecht bij de ouders. 

Er is geen goedkeuring vereist van de directeur, inspecteur, departement of minister. Vanaf 

het schooljaar 2000-2001 is het de nieuwe school, en niet langer de ouders, die de 

oorspronkelijke school op de hoogte moet brengen van de schoolverandering. 

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag 

van juni moet schriftelijke meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de 

directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend 

schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste 

schooldag na deze mededeling. 

In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de 

poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum 

van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze 

datum van poststempel of afgiftebewijs. 

 

2.7 Verlengd verblijf in het lager onderwijs 

Voor een verlengd verblijf in het lager onderwijs voor leerlingen met een getuigschrift 

basisonderwijs en voor leerlingen 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar, is 

een gunstig advies nodig van de klassenraad van de school waar de leerling het 

voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde. Als deze leerling tijdens het schooljaar van 

school verandert, dan kan de nieuwe school de leerling niet weigeren op basis van de 

toelatingsvoorwaarden. 

 

2.8 Getuigschrift Basisonderwijs 

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 je kind doorheen zijn 

onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die je kind toont, zeker een rol spelen. 
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Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het curriculum nauw 

aanleunt bij het gemeenschappelijk curriculum, kunnen in aanmerking komen voor het 

getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad beslist of de eindtermgerelateerde 

leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. 

Ook leerlingen met een verslag en daardoor een individueel aangepast curriculum kunnen het 

getuigschrift behalen, indien de klassenraad dit beslist. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 

We reiken het getuigschrift uit bij de proclamatie van de afstudeerders. Je wordt ruim op 

voorhand geïnformeerd indien je kind het getuigschrift niet kan behalen. 

De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum 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. 

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering 

waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere 

aandachtspunten voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring 

waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs van je kind staat. 

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs 

aan hun kind, hebben toegang tot een Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift 

basisonderwijs. 

Er is geen minimumleeftijd voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

 

2.9 Uitschrijving 

De inschrijving van je kind stopt als 

- Je zelf beslist dat je kind onze school verlaat. 

- Je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd. 

- Een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet 

mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je 

kind kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op 

het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma 

haalbaar zien. 

- Een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor 

je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De 

inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt 

in dat geval op het einde van het lopende schooljaar. 

- Je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van 

je kind stopt dan op het einde van het lopende schooljaar 

 

Breng de directeur steeds op de hoogte indien je je kind wenst uit te schrijven.. 
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2.10 Privacy 

Hoe en welke informatie houden we over je kind 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. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor 

ons beleid op leerlingenbegeleiding. 

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur 

verantwoordelijk. 

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met het digitale platform Informat. We maken 

met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 

mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat 

niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen 

die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind (zoals de klassenraad, het CLB en het 

ondersteuningsnetwerk). 

Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken. 

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. 

Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de 

privacyverklaring terug op onze website.. Als je vragen hebt over de privacy van je kind of 

bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact opnemen met de directeur. 

 

Welke info geven we door bij verandering van school? 

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de 

onderwijsloopbaan van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële 

gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, 

evalueren en attesteren. We doen die overdracht enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van 

de gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet 

wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 

kalenderdagen na de inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn 

verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind een gemotiveerd verslag of een 

verslag heeft. De nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-

CLB online. In geval van een verslag geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school. 

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

 

 

 



29 

Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op de blog van de klas, op 

de website, op onze Facebookpagina. 

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier 

informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, doen dat steeds met 

respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend 

zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind teken je voor akkoord met het 

schoolreglement. Hieronder valt ook het maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames. 

Dit akkoord 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 je toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken. 

Hiervoor bezorg je een schriftelijke verklaring aan de directeur. 

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de 

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden 

van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de 

uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens 

laten verbeteren of verwijderen. Ook kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven over 

anderen, zoals medeleerlingen. 

 

 

3 ONDERWIJSORGANISATIE 

 

3.1 Klasverdeling 

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind terechtkomt. Soms delen we de 

leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen. Bijvoorbeeld in de peuter- en 

kleuterklassen na een instapdatum. In elke klas zitten er meisjes en jongens.  

Voor alle klassen die opgesplitst worden, streven wij ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijke 

verdeling te bekomen. Dit zal elk jaar opnieuw bekeken worden. Indien mogelijk moeten 

zittenblijvers doorschuiven naar de andere parallelklas bij een andere leerkracht.  

De verdeling van de klasgroepen gebeurt altijd met inzicht van de volledige dossiers van alle 

kinderen. Dat betekent dat het niet eenvoudig is om kinderen te veranderen van klas. We 

vinden het ook belangrijk dat kinderen elk jaar de kans krijgen om nieuwe vrienden te maken 

en zo nieuwe talenten te ontdekken. 
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3.2 Screening niveau onderwijstaal 

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt er in de 3e kleuterklas een taalscreening afgenomen bij de 

kinderen. 

Ook voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt voeren we een 

taalscreening uit. Deze dient niet als een toelatingsproef, maar dient om de school in staat te 

stellen het kind beter te begeleiden. Deze taalscreening wordt in het eerste leerjaar 

afgenomen aan het eind van september.  

De resultaten van de testen zijn voor intern gebruik en worden niet aan ouders 

gecommuniceerd. 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, daarover 

zal je wel geïnformeerd worden. Bij nieuwkomers in de basisschool die nog geen Nederlands 

kregen of waarvan geen gegevens van een andere Vlaamse school bekend zijn, zal een 

taalscreening plaatsvinden ongeveer een maand na aankomst in de school. 

 

3.3 Huiswerk, agenda’s en rapporten 

Huistaken 

In de eerste graad wordt dagelijks een huistaak meegegeven die ± 10 min. duurt.  

In de tweede en derde graad wordt een weektaak gegeven. Voor de tweede graad duurt dit 

±1 uur, voor de derde graad 2 uur.  

Zorg dat je kind op een rustige plek kan werken aan het huiswerk.  

Je kunt als ouder je kind helpen, maar in dat geval is het aangewezen om dit aan de 

leerkracht te communiceren. Zo kan de leerkracht beter inschatten of je kind de beoogde 

doelen heeft bereikt. 

 

Schoolagenda 

De lessen en de werken van de kinderen worden telkens in een schoolagenda genoteerd. Het 

is ongetwijfeld prettig voor de kinderen en zelfs een aanmoediging, wanneer de ouders 

hiervoor de nodige belangstelling opbrengen. Het is een uitstekend middel om een berichtje 

van school naar huis of omgekeerd over te brengen. 

 

Evaluatiebeleid lagere school 

Permanente evaluatie 

Doorheen het jaar, telkens als er een leerstofonderdeel is afgewerkt, zal je kind een toets 

afleggen. Hiermee toetst de leerkracht of je kind de leerstof heeft begrepen en de doelen 

heeft bereikt. Alle tussentijdse toetsen worden bijgehouden in een toetsenmap. Deze map 

wordt geregeld meegegeven naar huis. Geef zeker de nodige aandacht hierbij. Een dikke 

proficiat bij mooie resultaten en een schouderklopje en motiverende woorden bij mindere 

resultaten. Want wat nu nog niet lukt, lukt de volgende keer vast wel! 

 

 

 



31 

Kerst- en zomerrapport 

Met Kerstmis en einde schooljaar worden grote (summatieve) toetsen afgenomen over alle 

vakken. De resultaten hiervan komen op een rapport. Dit wordt meegegeven naar huis. 

Deze toetsen kunnen tijdens de rapportbespreking ingezien worden. 

 

Leefrapport 

Net voor de Paasvakantie stellen we een leefrapport op. Hierin kun je lezen over welke sociale 

en maatschappelijk talenten je kind beschikt. 

 

Niet alleen tijdens de toetsenperiode en in functie van een rapport, krijgt je kind feedback. Het 

hele jaar door moedigen we de kinderen aan om op sociaal, maatschappelijk, emotioneel en 

intellectueel vlak te groeien. 

 

Evaluatiebeleid kleuter 

Observatie in het kindvolgsysteem 

Voor elk kleuterjaar zijn doelen geselecteerd waarvoor je kleuter wordt geobserveerd in en 

buiten de klas. De leerkracht houdt bij waarin je kind uitblinkt, waarin het groeit en waarin het 

nog moet groeien. 

In het tweede semester wordt je uitgenodigd voor een oudercontact waarbij deze observaties 

met je worden gedeeld. 

 

3.4 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 

Vanaf het derde kleuter t.e.m. het zesde leerjaar is er normaal gezien om de veertien dagen 

een zwembeurt in het Gemeentelijk Zwembad.  

Door de sluiting van het zwembad in Beernem, zijn we genoodzaakt om uit te wijken naar 

Oostkamp. Daar is het zwembad nagenoeg de hele week in gebruik, dus we kunnen slechts 

enkele zwembeurten aanbieden. 

Er is telkens een turnleerkracht aanwezig die de leerlingen begeleidt. 

De turnles wordt eveneens gegeven door de turnleerkracht. De leerlingen dragen de 

voorgeschreven turnkledij van de school : T-shirt met het embleem van de school, witte 

turnpantoffels en een blauwe short. 

Leerlingen die niet mogen zwemmen, turnen of aan sport doen moeten wettelijk een medisch 

attest voorleggen. 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle 

kinderen moeten eraan deelnemen. 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar gaan turnen in Sporthal Drogenbrood. Zorg voor een fiets 

dat helemaal op orde staat, dat je kind het fluojasje en een fietshelm draagt. Zorg ook dat de 

fiets kan gesloten worden. 
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3.5 Digitalisering van het onderwijs 

Ook De Regenboog gaat mee met de digitale vernieuwingen in het onderwijs. ICT is niet 

langer een apart onderdeel van de lessen, maar ICT toestellen en toepassingen worden 

gebruikt in functie van het aanleren en behalen van de leerplandoelen. Hiervoor investeert de 

school jaarlijks in degelijke toestellen en een sterk WIFI netwerk.  

Om enkele ICT doelen aan te leren in de lagere school, wordt er een Google account 

aangemaakt voor je kind. Zo leert je kind om correct in te loggen, een wachtwoord te 

onthouden, een mail te versturen, een document aan te maken en bewaren op de cloud, een 

online meeting te volgen, persoonlijke instellingen te beheren … 

Ook thuis kan je kind inloggen op dit account om, indien dit nodig is, verder te werken in de 

documenten van in de klas. 

Er worden geen persoonlijke gegevens van je kind aan het Google account gekoppeld. 

Het schoolplatform binnen Google wordt zorgvuldg beheerd door ons ICT team. Je kind 

gebruikt alleen de apps binnen het platform die nodig zijn voor de lessen. 

Met de inschrijving van je kind verkaar je je akkoord met het aanmaken van een Google 

account voor je kind.  

Bij afstuderen of uitschrijven verwijderen we het account van je kind. 

 

3.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen 

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

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

die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons 

onderwijsaanbod. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die 

één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet 

deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn. 

 

 

De zesdes gaan in januari op sneeuwklassen. 
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4 LEERLINGENBEGELEIDING 

 

4.1 Leerlingenbegeleiding 

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 

voorzien. 

Elke klasleerkracht heeft aandacht voor de totale ontwikkeling en nodige zorg voor je kind. In 

de klas doet de leerkracht aan differentiatie (dezelfde leerinhoud op verschillende manieren 

aanbrengen) en remediëring (dezelfde leerinhoud meermaals aanbrengen). 

Door een krachtige leeromgeving met een juiste hoeveelheid aan zinvolle leerprikkels wordt je 

kind op maat uitgedaagd om te groeien in het leven en in het leren. 

Als we merken dat de zorgvraag de mogelijkheden van de klasleerkracht overstijgt, starten 

we extra zorg op. Dit is steeds in overleg met de ouders, met de klasleerkracht, met de 

zorgcoördinator en de zorgleerkracht. 

De zorgleerkracht biedt ondersteuning in en buiten de klas, door als co-teacher in de klas te 

staan, door een groepje leerlingen apart te nemen, door een leerling apart te nemen. 

De zorgcoördinator coördineert de leerlingenbegeleiding en is de brug naar uitbreiding van 

begeleiding wanneer dit nodig is. 

Onze school heeft een zorgcoördinator die zich inzet voor zorg op 

- schoolniveau 

- klasniveau 

- kindniveau. 

Die is eveneens de aanspreekpersoon (groene leerkracht) bij socio-emotionele problemen 

van ouders en kinderen. 

 

4.2 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

Als je kind wegens chronische 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 (TOAH) moet je schriftelijk een aanvraag indienen bij de 

directeur en een medisch attest toevoegen. 

 

Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte) 

- TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid 

van 21 opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend). 

- Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch 

attest waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat 

je kind onderwijs mag krijgen. 

- Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over 

het tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden. 
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- Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21 

kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig 

kan zijn op school. TOAH en onderwijs op school kan dan gecombineerd worden. 

- Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH 

verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer 

doorlopen te worden. Je hoeft dan ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de 

nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

 

Bij chronische ziekte 

- Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van 

minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …). 

- Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch 

attest van een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat 

je kind onderwijs mag krijgen. 

- Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve 

schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten 

daar dan samen akkoord mee gaan. TOAH vindt dan plaats buiten de normale 

schooluren, maar kan niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd. 

- De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de 

hele loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze 

school te bezorgen. 

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 

afstand van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren. 

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid 

van TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we 

ermee van start gaan. We gaan dan op zoek naar een leraar om 4 lestijden per week 

onderwijs aan huis te geven. We maken afspraken met de TOAH-leraar om de lessen af te 

stemmen op de leerlingengroep van je kind. TOAH is gratis voor jou. 

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). 

Dat biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen 

aan de lessen. We maken dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en 

evaluatie. Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan 

huis. 

Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de directeur 

 

4.3 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden: 

- revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen); 

- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen). 

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te 

laten volgen. 

http://www.bednet.be/
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Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten 

wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, het aantal keer en de duur van de 

revalidatie blijkt; 

- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 

moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden. 

- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies 

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 

voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. 

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

advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies 

van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt 

op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van 

het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is. 

- Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de 

revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee. 

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. 
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5 HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID 

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. 

 

5.1 Gedragsregels en afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, 

reageren we meteen. We hanteren de no blame methode waarbij we in gesprek gaan met alle 

betrokkenen. We reiken taal aan om gevoelens en emoties uit te leggen. Op deze manier kan 

elk kind zich snel terug veilig, aanvaard en betrokken voelen. 

 

5.2 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 

daarmee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

- Een gesprek met de leerkracht, met de zorgjuf, met de zorgcoördinator, met de directeur 

- Een time-out uit de klas. 

Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dat 

kort met je kind besproken. 

- Een begeleidingsplan. 

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich 

meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan 

mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je 

kind opgevolgd. 

- Herstel 

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

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

gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

- een bemiddelingsgesprek; 

- no blame-methode bij een pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO). 

 

 

 



37 

5.3 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel 

blijft je kind op school aanwezig. 

Een ordemaatregel kan onder andere zijn: 

- Een verwittiging/nota in de agenda 

- Een strafwerk 

- Een specifieke opdracht 

- Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

5.4 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directie, 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 directie een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 

worden op een leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende 

schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

kind preventief te schorsen. Die 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 directie bevestigt die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. 

De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan 5 

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan die periode eenmalig met 5 opeenvolgende 

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

eerste periode kan worden afgerond. De directie motiveert die beslissing. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

procedure gevolgd: 
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1 De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. Bij een 

definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het 

CLB die een adviserende stem heeft. 

2 Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de 

directie. Je kunt worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van 

de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 

vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de 4de dag na 

verzending van de brief. 

3 Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon 

het recht om het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, in te 

kijken. 

4 Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 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. 

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je 

geen inspanningen doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve 

uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand (vakantiedagen niet meegerekend). Jij moet er dan 

op toezien dat je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving van je kind 

weigeren als je kind het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief 

werd uitgesloten op onze school. 

 

Opvang op school bij 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 het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing 

motiveren we dan schriftelijk aan jou. 

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te 

schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat 

de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan 

schriftelijk aan jou. 
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6 VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 

6.1 Veiligheid 

De school staat in voor de veiligheid van de personen die er leven en werken. Het spreekt 

vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je zich mee inzet om de veiligheid op 

school te bevorderen. 

De leerlingen worden pas een kwartier voor het starten van de lessen op school verwacht.  

Wie te vroeg is, wordt doorgestuurd naar de kinderopvang “ ’t Knipoogje ”. Wanneer je 

wegens onvoorziene omstandigheden je kind te laat naar school brengt of het niet kan 

afhalen, is het aangeraden om de school te verwittigen. 

Na schooltijd wachten de kinderen op hun ouders in de speelzaal van de school in de 

Schooldreef. Wie niet tijdig afgehaald is (15 minuten na schooltijd) gaat automatisch mee naar 

de opvang. 

Gelieve zelf je kind (en vooral je kleuter) aan de schoolpoort af te zetten en/of op te halen. 

(Groot)ouders nemen afscheid van hun kind aan de schoolpoort. 

Peuters en eerste kleuters van juf Mieke mogen wel door hun (groot)ouders als het belt bij de 

juf gebracht worden. Gelieve wel kordaat afscheid te nemen. Lang aan de klas blijven staan, 

kan ervoor zorgen dat het kind minder gemakkelijk zijn weg vindt in de klas. 

De school verlaten tijdens de les of tijdens het speelkwartier is om geen enkele reden 

toegelaten. Wie om dringende reden vroegtijdig afgehaald moet worden, kan dit enkel doen 

mits de toestemming van de directie. 

De leerlingen onttrekken zich niet aan het toezicht. Zij zijn tijdig in de klas, bij de titularis, in de 

refter of op de speelplaats. 

Alle kinderen krijgen een fluo-jasje van de school om dat 

schooljaar te gebruiken. Op het einde van het schooljaar 

vraagt de school het fluo-jasje terug in. Bij verlies van het jasje 

wordt 5 euro aangerekend. We dringen aan om elke dag het 

jasje te dragen in functie van verkeersveiligheid. Jong geleerd 

is oud gedaan. 

Ook een fietshelm mag niet ontbreken voor een veilige fietsrit 

naar school. 

 

6.2 Gezondheid 

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de 

gezondheid van je kind. Snoep en kauwgom zijn verboden. Om gezondheidsredenen mogen 

de leerlingen alleen water meebrengen naar school. 

Over de middag krijgen warme eters en boterhameters water. 

We raden aan om elke dag een stuk fruit mee te geven met je kind. Een gezonde koek 

(zonder chocolade), noten of een andere gezond tussendoortje mag ook. 
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De leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten van de leerlingengroep te volgen. Om 

gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, aanpassingen gebeuren. 

 

6.3 Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod in de school, ook voor elektronische sigaretten, heatsticks 

en shisha-pens, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Bij overtreding : uitzetting uit de school. 

 

6.4 Medische fiche 

Als er op de speelplaats of tijdens de les iets met je kind gebeurt, moet de school snel kunnen 

ingrijpen. Verkeerde hulp -door een tekort aan informatie- kan soms fataal zijn. Daarom is het 

belangrijk dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie van je kind : 

allergieën, aandoeningen… Zo kan ze bovendien bij ziekte of ongeval de dokter of de 

spoedgevallendienst dadelijk correcte en de meest recente informatie geven. Het document is 

strikt vertrouwelijk. Enkel bevoegde personen kunnen de medische informatie inkijken. Op het 

einde van het jaar vernietigt de school alle fiches. Dat doet ze om elk jaar opnieuw de meest 

recente informatie te hebben. Je hebt het recht om het document niet in te vullen. Dan weten 

wij dat je deze persoonlijke informatie niet aan de school wenst te geven. Maar gelieve ook 

dan de naam van het kind in te vullen en het document te ondertekenen. De rest laat je 

blanco. 

Bij meerdaagse activiteiten krijgt je kind een aparte fiche mee waarin wordt gevraagd of je 

bepaalde zaken wilt meedelen die belangrijk zijn om te weten. Plast je kind soms nog in bed? 

Slaapwandelt je zoon of dochter? Die fiches worden na de activiteit onmiddellijk vernietigd. 

 

6.5 Toedienen van medicijnen 

Je kind wordt ziek op school 

Wij beschikken over een zeer zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende 

medicijnen, met name ontsmettingsmiddel, plakkers en paracetamol. Enkel als je vooraf 

toestemming hebt gegeven en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je kind dit 

in zeer beperkte mate aanbieden. Elk gebruik van een medicijn noteren we in een register. 

 

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

Is je kind ziek, laat het dan thuis. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen 

moet nemen. Bv. Omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een 

pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet nemen. Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet 

zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. 

Medicatie, onder welke vorm dan ook, wordt alleen op doktersvoorschrift toegediend. 

Daartoe laat je een “Doktersattest medicijnen” invullen door de huisarts. Je vindt dit attest op 

de website. 

Medicijnen worden nooit met je kind meegegeven, maar worden door de ouders op school 

aan de klastitularis afgegeven. Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een 
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volledig ingevuld en ondertekend doktersattest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de 

boekentas of het kind. 

De verantwoordelijke die de medicijnen bewaart en toedient is de klastitularis. 

 

Andere medische handelingen 

Je kunt ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de 

gevraagde handelingen, binnen ons kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen 

met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 

 

Bij ziekte of ongeval op school 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 

contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen. 

Omdat de ernst van een ziekte/verwonding bij een kind soms moeilijk in te schatten is, bellen 

we liever te snel/ te vaak naar de ouders dan te laat. We hopen op jullie begrip hiervoor. 

De gezondheid en veiligheid van jouw en alle andere kinderen staat steeds voorop. 

 

6.6 Ongevallen en de schoolverzekering. 

Het gebeurt wel eens dat een kind op school een ongevalletje overkomt. Bij dringende 

gevallen neemt de school zelf het initiatief om een dokter te verwittigen of om zelf met het kind 

naar de dokter te gaan. Indien mogelijk gaan wij naar de huisarts die vermeld is bij de 

inschrijving. De ouders of verantwoordelijke worden zo vlug mogelijk verwittigd. 

Bij een ongeval komt de schoolverzekering tussenbeide. 

- Je krijgt bij een ongeval een formulier van de directie. 

- De dokter vult de “verklaring van de geneesheer met de zorgen belast” in. 

- Je betaalt de medische kosten rechtstreeks aan de geneesheer. 

- Bij de apotheker vraag je een betaalbewijs voor de verzekering en je betaalt alles. 

- Je gaat met het doktersbriefje naar het ziekenfonds. Het briefje dat je daar krijgt en de 

betalingsbewijzen van de apotheker bezorg je aan de directie (de originele kwijtschriften 

en facturen, a.u.b.). 

- De school verstuurt alles naar de verzekering. Die betaalt je dan de apothekerskosten en 

het niet-terugbetaalde deel van de dokterskosten terug. Voor een vlugge afhandeling van 

dit alles is het nodig alle formulieren zo vlug mogelijk aan de directie te bezorgen. 

Aandacht ! 

We vestigen er je aandacht op dat je kind, op school en daarbuiten, zelf verantwoordelijk is 

voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets en al wat je kind mee naar school neemt. Dit alles valt 

buiten de schoolverzekering. 

De school kan in geval van beschadiging nooit verantwoordelijk worden gesteld. 

Ringen, juwelen, armbanden, kettinkjes en dergelijke worden dus best thuis gelaten. 
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7 SCHOOLKOSTEN 

Alle betalingen op school gebeuren via de schoolrekening. Deze rekening wordt 1x per 

maand meegegeven via de boekentas. Hierbij wordt een overschrijvingsformulier gevoegd. 

We verkiezen om de schoolrekening via domiciliëring te laten betalen. Je kunt hiervoor terecht 

op het secretariaat om dit in orde te laten brengen. 

Eens je de rekening ontvangt, kun je eventuele fouten op de factuur doorgeven aan de 

secretariaatsmedewerkers via secretariaat@deregenboogbeernem.be. 

Als je de schoolrekening via domiciliëring laat betalen, zal de betaling steeds een maand na 

het ontvangen van de factuur uitgevoerd worden. Zo heb je zeker voldoende tijd om 

eventuele wijzigingen te laten doorvoeren. 

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen met 

de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste 

betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Bij het niet betalen 

van de schoolrekening zullen we erop toezien dat er geen bijkomende onkosten gemaakt 

worden, zolang de lopende rekeningen niet betaald zijn! 

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, zetten 

we verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 

Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal 

de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Indien je later dan 8.45u een afwezigheid doorgeeft, zullen eventuele kosten (warme maaltijd, 

uitstap) aangerekend worden. 

 

7.1 Bijdrageregeling 

De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er wordt geen inschrijvingsgeld betaald.  

Voor het onderwijs, de schriften en de handboeken wordt geen bijdrage aan de ouders 

gevraagd. 

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte 

als niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven 

voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. 

 

7.2 Verplichte activiteiten of materiaal 

- Educatieve uitstap naar het bos/zee/museum/… 5-20 euro 

- Schoolreis 15-25 euro 

- Zwemmen 3,5 euro 

- Meerdaagse reis 

- Turnkledij (T-shirt 8 euro, broekje jongens 9 euro, broekje meisjes 13 euro) 

- Fluohesje is gratis, maar bij verlies 5 euro 

Voor deze uitgaven geldt een maximumbedrag. 

mailto:secretariaat@deregenboogbeernem.be
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Voor een kleuter is dit 50 euro. 

Voor het lager is dit 95 euro. 

Voor meerdaagse activiteiten mogen we 480 euro vragen over de hele lagere schoolloopbaan 

(vb de sneeuwschool). 

 

7.3 Niet-verplicht aanbod 

- Warme maaltijd 3,25 euro 

- Soep 0,80 euro 

- Middagtoezicht 1,50 euro 

- Studie 2 euro 

- Slaapklas 1,50 euro 

Heb je nog vragen over de schoolkosten neem dan een kijkje op www.schoolkosten.be. 

Met praktische vragen kun je steeds op het schoolsecretariaat terecht. 

Wijze van betaling: via domiciliëring of overschrijving 

 

7.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning, niet van de Vlaamse 

Gemeenschap 

De school ontvangt soms geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van 

de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen.  

De school organiseert schoolfeesten met al dan niet optredens van de kinderen; acties voor 

de sneeuwschool; werkt mee met activiteiten van de ouderraad. De opbrengst ervan wordt 

volledig benut voor de kinderen van de school. 

 

 

8 OVERIGE SCHOOLREGELS 

 

8.1 Kledij en uiterlijk 

We willen onze kinderen van jongs af aan leren dat een verzorgd voorkomen belangrijk is. Een 

net voorkomen oogt goed, geeft je een gezonde portie zelfvertrouwen en schept een 

aangename en vriendelijke sfeer. 

We letten hierbij op het volgende: 

- Nette schoolkledij 

- Een verzorgde persoonlijke hygiëne: gebit, haar, oren, nagels … 

- Geen opvallende juwelen 

- Geen piercings of tatoeages 

Controleer geregeld het haar van je kind(eren). Luizen zijn jammer genoeg geregeld te vinden 

op de basisschool. Een snelle ingreep kan een luizenplaag snel doen stoppen. Eén luis die 

kan ontsnappen is voldoende om een hele klas te besmetten. Bij de apotheek krijg je advies 

om je kind te behandelen. 

http://www.schoolkosten.be/
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8.2 Preventiemaatregelen 

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse 

opgesteld in samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de 

veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen 

indien ze noodzakelijk zijn. Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in 

de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het 

beperken van contacten tussen leerlingen. 

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren. 

 

8.3 Omgangsvormen 

De leerlingen gedragen zich tegenover iedereen steeds beleefd, vriendelijk en correct. 

 

8.4 Schooluitrusting 

Schooluitrusting, schoolgerei, zowel dat van de school als persoonlijke voorwerpen en kleding 

worden met zorg behandeld. Een GSM behoort niet tot de schooluitrusting. 

Dagelijks zijn er voorwerpen die op de speelplaats blijven liggen. Zorg dat alle persoonlijk 

materiaal (koekendoosjes, kledij, schoolmateriaal …) wordt genaamtekend. Alle verloren 

voorwerpen worden een jaar op school bijgehouden. Tijdens de oudercontacten leggen we 

alle voorwerpen ter inzage. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. 

Handboeken die moedwillig beschadigd worden of verloren gaan, worden aangerekend via de 

schoolrekening. 

 

8.5 Buitenschoolse activiteiten: 

Onze school neemt deel aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals zwemmen en voetbal. 

 

8.6 Feestvieren op school 

Naar aanleiding van een of ander gebeuren wordt wel eens feest gevierd op school : b.v. 

Sinterklaas, carnaval, moekesfeest ... 

Ook is er aandacht voor de verjaardagen van de kinderen. Zeker in de kleuterklas is er voor 

de jarige iets speciaals, bv. een kroontje of een versierde stoel. 

De jarigen houden eraan hun klasvriendjes te laten meegenieten in de vreugde door een 

kleine attentie aan te bieden, dat bevordert ook de groepsgeest. 

Toch vragen wij die attentie sober te houden. Het mag geen opbod worden tegenover 

mekaar. Een tip: een stuk fruit is te verkiezen boven snoep, een boek voor de klas ... 
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8.7 Regeling middagtoezichten 

Van 11.45u tot 12.45u is er toezicht voorzien voor de kinderen die op school eten. 

Vanaf 12.45u kunnen de kinderen die over de middag naar huis gaan, zich vervoegen bij de 

halfinternen van de school. 

 

8.8 Te laat komen 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school 

aanwezig is. 

Leerlingen die te laat zijn moeten zich melden bij de directie. Het te laat zijn van een leerling 

(min.30 min.) moet met een briefje van de ouders gerechtvaardigd worden. Men kan hiervoor 

eventueel de voorgedrukte afwezigheidskaarten gebruiken. 

 

 

9 BETWISTINGEN 

 

9.1 Beroepsprocedure definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

Je kunt tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 

als volgt: 

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

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

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

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

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing 

van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. 

De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag 

na verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt 

de 3de dag na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De poststempel 

geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor 

kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

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

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

kunnen behandelen. 

 

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

- het beroep is gedateerd en ondertekend; 

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

bewijs van ontvangst). 



46 

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

betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen.  

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

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

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

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

3 De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek.  

Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging 

staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De samenstelling blijft ongewijzigd tijdens 

de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk 

zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 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 10 dagen op. Dat betekent dat 

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

beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

4 De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus.  

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of 

het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen 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. 

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

uitsluiting bevestigen of vernietigen.  

De voorzitter van de beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 

van 5 dagen met een aangetekende brief mee. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 
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9.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je 

beroep instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe. 

Let op: 

 Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

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

1 Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde 

als het oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk aanvragen. Je krijgt een uitnodiging 

die de afspraak bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt 

aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. 

2 Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop 

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

Tijdens dat gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via 

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

genomen. We maken een verslag van dat overleg. 

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

zijn twee mogelijkheden: 

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

rechtvaardigen; 

- De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de 

klassenraad zo snel mogelijk samen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. 

Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

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

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

via aangetekende brief. 

5 Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de 

aangetekende brief van de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee 

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

ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag na 

verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De poststempel geldt als 

bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest 

om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
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Let op: als het beroep te laat 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. Daarbij kunnen overtuigingsstukken 

toegevoegd worden. 

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

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel 

personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet 

zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. 

7 De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging staat 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. 

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

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

verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen 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. 

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

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

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

beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 
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10 KLACHTEN 

10.1 Klachtencommissie 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kun je contact opnemen met de directeur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een 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 die informele behandeling niet tot een oplossing leidt, dan kun je je klacht in een volgende 

fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Die commissie van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen behandelt klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen 

dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun 

schoolbestuur. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat 

van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 

Je kunt je klacht ook indienen per e-mail (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen) of via het 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

(pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling). 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is. Dat wil zeggen 

als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

- De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

- De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

- De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 

ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 

- De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 

genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing, …). 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie vind je in het huishoudelijk reglement. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van de klachtenregeling 

heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 

schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden 

gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen de nodige discretie en sereniteit. 

 

10.2 Commissie inzake leerlingenrechten 

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de 

Commissie inzake Leerlingenrechten (www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten). 

 

10.3 Commissie inzake zorgvuldig bestuur 

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de 

Commissie inzake Zorgvuldig bestuur (www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur). 

Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal 

principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op 

politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten
https://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur


51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met het hele team zijn we blij om je kind op onze school te mogen verwelkomen! 

 


