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DEEL III: HET REGLEMENT 

 

1. ENGAGEMENTSVERKLARING 

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 
verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 
ingeschreven. 

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

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

 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je 
zicht hebt op de werking van onze school.  

 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we 
schriftelijk via nieuwsbrieven We organiseren soms individuele oudercontacten ofwel gaan 
die uit van de leerkrachten zelf of je kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

 

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

 

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

 

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 

van je kind. 
 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 

de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 
en vanaf 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar als problematisch afwezig 

aan het CLB melden.  
 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.40 uur en eindigt om 16 uur op woensdag 
om 11.30 uur ,op vrijdag om 15 uur.Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op 
school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de leerkracht. Wij verwachten 

dat je ons tegen 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
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Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 

geschikte aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je 
kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige 
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 

kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen 

voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen 
aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen 
organiseren.  

 

We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 
en wat wij van je als ouder verwachten. 

 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 

maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

 

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

taalontwikkeling. 
 

We starten vanaf het 3 de kleuter met taalsensibilisering en vormen van informele 
taalinitiatie Frans in het lager. 

 

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: 
 

Indien men anderstalig is 
 

● Zelf Nederlandse lessen te volgen. 

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

huistaak, bij het leren van zijn lessen, …  

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

tolk is. 

● Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, 

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

2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 

3) 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 
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website, schoolbrochure, folders, … 

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met 
het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij 

ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van 
school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. 

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. 
Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het 

ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide 
ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord 

van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas 
inschrijven als beide ouders akkoord gaan. 

 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve 

schoolfiche van je kind. 
 

2.1 Aanmelden en inschrijven 

 

● Onze school kent geen capaciteitsproblemen. 
● Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag vanaf 1 maart van het 

voorafgaande schooljaar. 
● Onze school kent geen voorrangsperiodes. 

 

2.2 Weigeren 

 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs,schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving blijkt 

dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende 
voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het 

CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het 
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis 
van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn 

en uiterlijk na 60 kalenderdagen.  
 

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

ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 
van de bevestiging van de disproportionaliteit.  
 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 

nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 
de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 

gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 

leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  
 
Doorlopen van inschrijving 
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Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 

bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Vrije gesubsidieerde school: “Het talent” 
 

2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om 

meer te weten te komen over deze voorwaarden.) 
 

2.4 Screening niveau onderwijstaal  

 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 

een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de 
screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 

noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij 
krijgen sowieso een aangepast taaltraject.  

 

 
 

2.5 Verlaging leerplicht 

 

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de 
leerplicht. Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht 

van 6 naar 5 jaar.  
 
Voor de 5-jarigen in het kleuteronderwijs wordt er een leerplicht ingevoerd van 275 halve dagen. 

Afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend 
worden.   
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3 OUDERLIJK GEZAG 

 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 

begrip en extra aandacht bieden. 

 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de 

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 

over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind 
worden genomen. 

 

● Afspraken i.v.m. de rekeningen, brieven. rapporten:  

o Indien (gescheiden) ouders dat wensen ,worden deze in tweevoud opgemaakt: 

● Afspraken in verband met oudercontact rond rapportering: 

o Indien (gescheiden)ouders dat wensen, lassen we tijdstippen in. 

 

3.4 Co-schoolschap 

 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij 
welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het 
leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

3.5 Overdracht van leerling-gegevens bij schoolverandering. 

 

Zie decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikel 31 met aanpassing betreft 

rechtspositie 4 april 2014 

 
4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 

 

De school (klassenraad) beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school 
begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat 
je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de 

beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

 

Het is de school (klassenraad) die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de 

loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
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5. AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4) 

 

5.1 Wegens ziekte 

 

● Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest 

verplicht. Gelieve dit attest vast te maken op het gestandaardiseerd briefje, die de 

leerlingen mee hebben bij het begin van het schooljaar. (elk jaar andere kleur) 

● Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 

de ouders voldoende. Hiervoor gebruikt een gestandaardiseerd briefje 

ontworpen,waarbij bij het begin van het schooljaar een 4-tal exemplaren meegegeven 

worden. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

● Is je kind ziek in een periode met een daaropvolgend verlof of na een verlof dan is een 
doktersbriefje nodig om de afwezigheid te staven. 

● Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 
● Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaats vinden. 

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de 

klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
 

5.2 Andere afwezigheden 

 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 

voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

 

● het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 

aanverwant tot en met de tweede graad; 

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

● de deelname aan time-out-projecten; 
● in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor 

maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar. 
 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger 
op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 

een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 

5.3 Problematische afwezigheden 

 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste 

leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

 
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart 
worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.  
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6. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) 

6.1 Eéndaagse uitstappen 

 

● Doel: 

o De school moet een venster zijn naar het dagdagelijkse leven en 

realiteit, vandaar dat er ook buiten de schoolmuren levenservaring 

opgedaan wordt. 

● Aanbod: 
o Voor zowel de kleuters als voor de leerlingen lager is er één schoolreis 

voorzien.  
 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 
deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 

een concrete extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de 
school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-

murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan 
extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

 

6.2 Meerdaagse uitstappen 

● Doel: 

o De school moet een venster zijn naar het dagdagelijkse leven en 

realiteit, vandaar dat er ook buiten de schoolmuren levenservaring 

opgedaan wordt. 

● Aanbod: 
o Voor de 2de en de 3de graad 

 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de 

ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. 

Leerlingen die niet deelnemen dienen op de school aanwezig te zijn.  
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7. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

PUNT 7) 

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling 

die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de 
eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad 

een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.  
 
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs.  
 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

 

● De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

● De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

● De gegevens uit het LVS; 
● Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal 

lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

 

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

 

Beroepsprocedure: 

● De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een 

beroep indienen bij de directie. 

● De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen. 

● De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken. 

● De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing. 
● Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een 

aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (Zie punt 1 

Contact met de school) 
● Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. 
● De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

8. ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 5) 

 

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders 

een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op 
zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. 

De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van 
het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw 
Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, 
maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 
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9. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 

6) 

 

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. 

 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 

door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
 

● een verwittiging in de agenda; 

● een strafwerk; 
● een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en 

CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een 
begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het 
opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
 

● een schorsing van één dag; 
● een schorsing van meerdere dagen; 
● een uitsluiting. 

 

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt 

de volgende procedure gevolgd: 

1) De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier 

samen. 

2) De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor 

een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens 

vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 

3) Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 

4) Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze 
beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf 
werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. 

 

Beroepsprocedure: 

 

1) Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders 

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 
3 samenwerking). 

2) De  beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. 

De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze 
beroepscommissie. 

3) Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 

4) De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende 

brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend 

voor alle partijen. 

 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 

uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind 
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één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan 

is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het 
zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan 
mee zoeken naar een oplossing. 

 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te 
schrijven. 

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

 
10. BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8) 

 

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

verplichte uitgaven. 
 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 

uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, 
dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste 
prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal 

moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook 

iets minder. 
 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Kleuteronderwijs: 

Zwemmen 3de kl 4 x 1 eruo  

Cultuur  

Sport  

Schoolreis  

 

Lager onderwijs:  

Zwemmen 16 x 1 euro  

6de leerjaar gratis  

Cultuur  

Sport  

Schoolreis 

 

Vervoerskosten:  

Zwembadvervoer  

 

Vergoeding vervoerskosten:  

 

 

Max 4 euro 
Max 6 euro 

Max 10 euro  
Max 25 euro 
 

 
 

Max 16 euro  
 
Max 32 euro  

Max 16 euro  
Max 36 euro  

  
0,10 euro/ll per km 

Betaald door de 
school  
0,3336 euro per 

gereden km  

Totaal voor het schooljaar 2021- 

2022 

 
Maximumfactuur 
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Kleuteronderwijs: 

Lager onderwijs: 
Meerdaagse uitstappen:  

 

Max 45 euro  

Max 90 euro  
Max 450 euro voor 
het volledige lager   

 
 

 

  



 

 

16 Schoolreglement- Deel 3: Reglement en Engagementsverklaring 

 

 
 

Niet-verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht – reftervergoeding 

 

Maaltijd lager  
 

Maaltijd kleuter  

Soep  

 

 

0,50 euro 

 

3,50 euro 
 

3,20 euro 

 

0,50 euro  
 

 

 

10.1 Wijze van betaling 

 

Ouders krijgen 10 (schoolmaanden) maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat 

die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na 

ontvangst. Betaling per domiciliëring is mogelijk.  
 

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

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 

jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, 
blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken 

die ze met elkaar gemaakt hebben. 
 

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

 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een  

aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 
 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat 

er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal 
de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 
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11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens 
het jaarlijkse schoolfeest. 

 
12. VRIJWILLIGERS 

 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te 

informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilliger. 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 
 
13. WELZIJNSBELEID 

 

13.1 Preventie 

● Verwachtingen naar de ouders: Aansporen tot algemene voorzichtigheid. 

● Verwachtingen naar de kinderen: Ze leren zich niet roekeloos te gedragen. 

 

13.2 Verkeersveiligheid 

● Verwachtingen naar de ouders: voorbeeldgedrag bij het brengen van de kinderen 

naar school.- geen kinderen vooraan in de wagen-gordeldracht 

● Verwachtingen naar de kinderen: in de aangekondigde , donkere, dagen dragen de 

kinderen hun fluohesje. 
 

13.3 Medicatie 

 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief 

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

 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 

aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de 
dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

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

 

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 

Eerste hulp 
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● Wie: De desbetreffende leerkracht met toezicht en/of de gediplomeerde 
hulpverlener op school: Karin Verfaillie  

● Hoe: Door gebruik te maken van de wettelijk voorziene verzorgingsmiddelen in de 

EHBO-kast 
 

Ziekenhuis: AZ WEST Veun 

 

Dokter: Telefoon De huisarts van de patiënt. ( zie inlichtingfiche ) 

Verzekeringspapieren 

● Deze zijn te vinden in de nabijheid van de EHBO – kast. 
● De toezichthoudende leerkracht vult de eerste gegevens in (plaats,oorzaak en 

uur van het ongeval). 

● De formulieren worden met de ouders meegegeven. 
● Pas nadat alles ingevuld (arts), betaald en teruggekregen is van het ziekenfonds 

komen ze bij de directie terecht die deze naar de verzekering opstuurt. 

13.5 Roken is verboden op school! 

 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. Zie wettelijke bepaling KB 

19/01/2005. 

 
14. LEEFREGELS 

 

14.1 Gedragsregels 

 

● Speelplaats: De leerlingen houden zich aan de speelplaatsafspraken. Zie 

aankondiging. 
● Gangen: De kinderen blijven niet rondhangen in de gang tijdens de speeltijd. 
● Klas: Aandacht en stilte. De kinderen blijven op hun plaats tenzij door de 

leerkrachten anders toegelaten is . 
● Turnzaal: De kinderen kleden zich in stilte om in de verkleedruimte en wachten in 

stilte de turnleerkracht op. 
● Bij uitstappen: Ze leren zich te gedragen, volgen de verwachtingen van de 

leerkracht op. 
● Bij vieringen: Idem. 

 

14.2 Kleding 

 

Afspraken i.v.m. kledij: We houden eraan dat de kinderen voornaam gekleed zijn (ook als 

het iets warmer wordt). Vakantiekledij hoort niet thuis op onze school: een licht bloesje of 
truitje met korte mouwtjes staat steeds netjes. De afspraak is dat de leerlingen. de jas 
mogen uitdoen bij 15° zie pictogram op de deur van de hoofdingang. De leerlingen dragen 

steeds stevige schoenen en hebben een zakdoek bij. (Op school zijn wel steeds papieren 
zakdoeken voorradig- bij noodgeval) 

 

Voor de turnles: Er wordt de groene T-shirt van de school, zwarte short en witte sokken 

voorgeschreven. De kledij wordt op een regelmatig tijdstip meegenomen naar huis om 
gewassen te worden. Laat de leerlingen stevige gympjes dragen, dat is een betere 

bescherming voor hun voeten bij het lopen of springen. 
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Mogen wij vragen dat de leerlingen er attent op zijn hun turnkledij mee te hebben wanneer 

er lessen L.O. zijn. 
 

Afspraken i.v.m. hoofddeksels:Er is hieromtrent geen bepaling. 
 

Bijkomende afspraken kunnen zijn: 

 

14.3 Persoonlijke bezittingen 

 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.: 

 

● Multimedia-apparatuur. Niet meenemen naar school tenzij anders gevraagd door de 

leerkracht. 

● Juwelen: De leerlingen. dragen geen juwelen .Gevaar voor kwetsuren en verlies. 
 

14.4 Milieu op school 

 

● Schoolacties: De leerlingen houden zich aan de afspraken (hangt uit) betreffende 

sortering van het afval.  

● Verwachtingen naar de ouders: 
o Gebruik boterhamdoos en hervulbaar flesje vrij maar aangeraden. 

● Verwachtingen naar de kinderen: 
o Ze volgen de sorteringsafspraken op. 

 

14.5.Eerbied voor materiaal 

 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel 

op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met 
het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 

materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 

14.6 Afspraken rond pesten 

 

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

de school als volgt te werk: De leerlingen komen bij de zorgleerkracht terecht in sommige 

gevallen tot bij de directie. Ze krijgen een berisping. Bij herhaling volgen er sancties. 

 

14.7 Bewegingsopvoeding 

 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 

enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 

Kledij: zwarte short, groene school T-shirt 
(gratis voor 1ste leerjaar en nieuwkomers op 
school) en witte sokken.  

 

 

Afspraken i.v.m. zwemmen: Alle leerlingen gaan mee naar het zwembad ook diegene die 
omwille van medische ongeschiktheid niet kunnen zwemmen. 
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15 .REVALIDATIE / LOGOPEDIE 

 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden 
omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:  
 

● Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

● Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 
minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 
tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 

● Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren 

moet plaatsvinden; 

● Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt; 

● Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren 

vereist is. 

● 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 als behandeling van een stoornis die is 
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. Dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over 

een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:  
 

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

plaatsvinden.  
● Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.  
● 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.  
● Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden.  

 
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 

door de school aan de ouders meegedeeld.  
 
16. PRIVACY 

 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 

organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 
enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet 

geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens 
te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet terzake dienend 
zijn. 
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Bij een schoolverandering worden de leerlingengegevens overgedragen 

aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens 

hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de 

overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek deze 

gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven 

worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de 

regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie 

binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk 

op de hoogte.  

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind 

zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een 

kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.  

 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in een nieuwsbrief,…  De 

beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. 

 

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

het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren. 
 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting 
blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die 
betrekking hebben op medeleerlingen.  

 
17. PARTICIPATIE 

 

17.1 Schoolraad  

 

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad.  
 

17.2 Ouderraad  

 

De oprichting van aan ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 
erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 

een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.  
 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit 
de ouders. Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.  
 
18. KLACHTENREGELING  
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Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met (contactpersoon voor klachten, bv. 
directeur/voorzitter schoolbestuur)  

 
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar 
om via bemiddeling tot een oplossing te komen.  
 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 
kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze 

commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om 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, formeel te behandelen. 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 klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op 
de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  
 

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

● De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 
volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:  

- Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 
(bv. die betrekking hebben over een misdrijf) 

- Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministriële omzendbrieven of reglementen  
- 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 

- 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
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.  
 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steed 

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

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en seriniteit. 
 
19. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 
onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met 

betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school: 
www.hettalenthoutem.be. De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden 
zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, 

verwittigt de school de ouders via schriftelijke nieuwsbrief of e-mail Op hun verzoek 
ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.hettalenthoutem.be/
http://www.hettalenthoutem.be/

