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Onze school
PPGO!
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot
gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GOI onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag, Het beantwoordt aan de Universel
Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.
Het PPGOI beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GOI
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het handelen

vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGOI ook eer
dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren,

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige
kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds,

en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke
dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een
geintegreerde uitdaging en opdracht.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit
kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden worden betrokken bij het beleid en bij de

uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coordineren
en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GOI in het algemeen en varl
onze school in het bijzonder,

De

integrale tekst

van

het

PPGOI

is

te

vinden

op

http://pro,g-

o.be/blog/Docum ents/Pedagogisch%20Project 201 6_DEF.pdf

Neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke
kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van
toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het

levensbeschouwelijke vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen,
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen

overeenkomstig de leef regels,

Schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit:

r
o

de directeur

het beleids- en ondersteunend personeel: de administratief medewerker, de zorgcoordinator, de ICT-

coordinator

o

het meesters-, vak- en dienstpersoneel

o

de leerkrachten: de titularis, de leermeesters lichamelijke opvoeding en godsdienst/zedenleer, e,d,

o

het paramedisch personeel
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Schoolbestuur
(hierna 'GO! onderwijs
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap' genoemd).

Het Gol onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen,
maar elk hun eigen bevoegdheden hebben'
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
die verplicht wordt samengesteld (zie verder "samenstelling van de schoolraad").
Op het tussenniveau zijn er 26 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een
algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs'

De scholengroep UNIK wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit:

Kaatje Van Bellingen: voorzitter
Andrd Vandromme: ondervoorzitter
Dirk Opdebeeck: raadslid
Caroline De Mulder: raadslid
Eric Moussiaux: raadslid
Emmanuel Reynaerts: raadslid

Marc De Roover: raadslid
Frangoise Faucheux: raadslid

Pieter Van Hecke: raadslid

De Raad van Bestuur

is

te bereiken op het volgende adres

Raad van Bestuur UNIK

Nieuwstraat 122 A
1730

ASSE

tel.: O2/462 3t

3O

voor het schooljaar
De dagdagelijkse leiding van de scholengroep is in handen van de algemeen directeur. De algemeen directeur
is

2022-2023

mevr. Patricia Van Eekenrode.

Zij

is

te bereiken op volgend adres

:

Atgemeen directeur Scholengroep UN

I

K

Nieuwssilaat 122 A
1730 Asse

tel 021462,31.30
patricia,va n.eekenrode@ unik. be

www.unik.be

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GOI bevoegd
Adres:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 35
1OOO BRUSSEL

Telefoon: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail: info@g-o.be

Website: http:l/www.g-o,be
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Scholengemeenschap
Onze school behoort

tot scholengemeenschap Scholengroep UNIK Basisonderwijs'

Volgende scholen maken hiervan deel uit

:

GOI BS De Vlinder Dilbeek
GOI BuBao De Eekhoorn Wemmel
GOI BS De Zonnebloem Wolvertem
GOI BS De Duizendpootrakkers Opwijk
GOI BS Vijverbeek Asse
GOI BS Horizon Ternat
GOI Bubao Lentekind Lennik
GO! BS De Key Lennik
GOI BS De Groene Parel Sint-Pieters-Leeuw
GOI BS Markevallei Herne/kokejane
GO! BS De Leerboom Halle
GOI BS Zilverberk Halle
GOI BS Beukenbos Halle
GOI BS De Klim-Op Halle
GOI BS De Glinster Asse-Zellik

60l

BS

Kameleon Wemmel

6

lnformat

heid

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening
gegevensbescherm i ng (AVG ).
Bij vragen kan u terecht bij de data protection officer (DPO) van de scholengroep ldriss@unik.be of op het e-

mailadres dpo@g-o.be.
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lnschrijving
lnschrijving en toelatingsvoorwaarden
Om in onze school ingeschreven te worden, moet je kind op de instapdatum voldoen aan de
toel atingsvoorwaa rden.

ln het kleuteronderwijs
Je kind moet de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben om op 66n van de specifieke instapdata die

de overheid bepaald heeft toegelaten te worden om aanwezig te zijn op school.

Vanaf de leeftijd van drie jaar mag je kind op elk tijdstip instappen.

ln het lager onderwijs
Leerlingen waarvan nog niet vaststaat dat ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in
het lager onderwijs. lndien de klassenraad lager onderwijs na de start van het schooljaar een negatieve beslissing neemt over de toelating tot
het lager onderwijs, moet de school voor het kleuteronderwijs waar de leerling vorig jaar les volgde, verplicht de leerling in overcapaciteit
inschrijven.

Eenleerlingdiedeleeftijdvanzesjaarv66rljanuari

vanhetlopendeschooljaarnietheeftbereikt

endiehetvoorafgaandeschooljaar

ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, wordt toegelaten in het lager onderwijs mits een gunstig
advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs. Bij ongunstig adviesvan de klassenraad van het l<leuteronderwijs omwille van de
beheersing van het Nederlands, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten mits het volgen van een
taalintegratieproject. Bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van andere redenen, kan de klassenraad van
het lager onderwijs de leerling toelaten.

Een leerling die de leeftijd van zesjaarv66r ljanuarivan het lopendejaar niet heeft bereikt en die hetvoorafgaande schooljaar niet was
geschreven in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderw(s, kan toegelaten worden door de klassenraad van het lager
onderwijs. De klassenraad van het lager onderwijs beslist of de leerling toegelaten wordt in een regulier traject en/of taalintegratietraject.

Een leerling die zesjaar is v66r 1 januari van het lopende schooljaar dn die

ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven was in een
is geweest, wordt

erkende school voor Nederlandstalige kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen aanwezig

toegelaten in het lager onderwijs mits een gunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, Het advies van de klassenraad van het
kleuteronderwijs wordt uiterlijk 30 juni meegedeeld aan de ouders. lndien er geen advies gegeven wordt op uiterlijk 30 juni, wordt er
uitgega a n va n een gunstig

a

dvies voor de leerling, Bij een ongunstig

a

dvies va n de kla ssenra

a

d va n het kleuteronderwijs wordt de leerling

toegelaten mits het volgen van een taalintegratieproject.
Een leerling die zes jaa r is v66r

1^

januari van het lopende schooljaar dn die ten minste het voorgaa nde schooljaa r ingeschreven was in een

erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, maar gedurende die periode niet ten minste 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig
is

geweest, wordt toegelaten tot het lager onderwiJs mits gunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs. Bij een ongunstig

advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het Nederlands, kan de klassenraad van het lager

onderwijs de leerling toelaten mits het volgen van een taalintegratieproject. Bij een ongunstig advies van de klassenraad van het

kleuteronderwijs omwille van andere redenen, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten.

Een advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs wordt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaa r meegedeeld, Een advies van
de klassenraad van het lager onderwijs wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk L0 schooldagen na de eerste schooldag van september of
10 dagen na de inschrijving. ln afwachting van de mededeling is de leerling onder opschortende voorwaarden ingeschreven. Bij overschrijding
van de termijn is de leerling ingeschreven.

Een leerling die zesjaar isv66r ljanuarivan het lopende schooljaar en die hetvoorgaande schooljaar niet wasingeschreven in een erkende
school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, kan toegelaten worden door de klassenraad van het lager onderwijs. De klassenraad van het
lager onderwijs beslist ofde leerling toegelaten wordt in een reguliertraject en/oftaalintegratietraject.

Voor alle leerlingen die zevenjaar geworden zijn v66r

1

januari van het lopende schooljaar gelden de bovenstaande voorwaarden niet

lngeval van een verslag dat toegang verleent

tot het buitengewoon onderwiis

Beschikt je kind over een verslag dat toegang verleent

tot het buitengewoon onderwijs of

een tijdelijk verslag naar

aanleiding van de coronamaatregelen, dan moet je dit bij de inschrijving afgeven, zodat de school het overleg kan
opstarten met jou, het CLB en de klassenraad, Je kind wordt dan voorlopig ingeschreven onder ontbindende
voorwaarden. Na het overleg word je kind ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de aanpassingen ofwel
definitief ingeschreven. We kunnen je kind dan inschrijven in het gewone curriculum ofwel in een individueel
aangepast curriculum. De beslissing over het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast
curriculum, wordt uiterlijk zestig kalenderdagen na de start van de lesbijwoning genomen.

Mocht na de inschrijving blijken dat je kind op het moment van de instap in de school over een verslag beschikte
waarvan de school niet op de hoogte was, dan wordt de inschrijving van je kind automatisch omgezet in een
inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
lndien beslist wordt dat de aanpassingen onredelijk zijn, dan wordt het kind ofwel 66n maand na deze beslissing
uitgeschreven ofwel op het einde van het schooljaar.
Als je kind eenmaal definitief is ingeschreven in onze school,

blijft het ingeschreven voor de hele duur van de

schoolloopbaan, tenzij

r

je kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten (specifiek voor het lager
onderwijs);

r

je zelf een andere school kiest;

o

je niet akkoord gaat met het een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar);

r

je kind beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wordt uitgeschreven op
je
het einde van het schooljaar wegens onredelijkheid van aanpassingen na wijzigende noden tijdens
schoolloopbaan (wijziging van het verslag)'

ing
(plus)broers en (plus)zussen van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op
alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar'
Voor de start van de inschrijvingsperiode word je ingelicht wanneer en hoe je van deze voorrangsregeling gebruik

kunt maken.
campusidee : verschillende scholen die gelegen zijn op hetzelfde of op aangrenzende kadastrale percelen, kunnen
voor de inschrijving beschouwd worden als 66n geheel of campus '

Weieering om in te schriiven
Als

je kind het lopende, het vorige of het daaraanvoorafgaande schooljaar definitief uit de school werdverwijderd, kan de school weigeren

om uw kind opnieuw in te schrijven,
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Verandering van school
De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend

bij jou als ouder.

je kind van school veranderen tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni.
Bij de inschrijving in de nieuwe school deel je mee waar je kind ervoor was ingeschreven. De nieuwe school brengt
de oude school op de hoogte, zodat die je kind kan uitschrijven.

Je kan

Reeelmatise leerlins
Je

kind is een regelmatige leerling wanneer het voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en slechts in 66n school is

ingeschreven.

Wanneer je kind in het lager onderwijs zit of als zes- of zevenjarige in het kleuteronderwijs, moet het deelnemen
aan alle onderwijsactiviteiten dievoor je kind of zijn leergroep worden georganiseerd, tenzij je kind wettelijk is
vrijgesteld of gewettigd afwezig is.
Wanneer je kind als vijfjarige in het kleuteronderwijs zit moet het minimaal 290 halve dagen aanwezig zijn en

deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor je kind of zijn leergroep worden georganiseerd.

Leerplicht en geregeld schoolbezoek
leerplicht
Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van dertien jaren die aanvangt op 1 september van het
kalenderjaar waarin het kind vijf jaar wordt.

Regelmatig schoolbezoek
Als ouder ben je verplicht erop toe te zien dat je kind vanaf het begin van de leerplicht geregeld de school bezoekt,
Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan

voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (bv. een vrijstelling voor zwemmen wordt slechts toegestaan
als er belangrijke medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest),

Leerlingen die niet aan een- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen) zijn tijdens

die periode (verplicht) op school aanwezig. Je kan de deelname van je kind aan een activiteit extra muros weigeren
maar dan moet je dit vooraf schriftelijk aan de directeur melden,

Leerlingengegevens
school verwerkt krachtens wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als leerling. lndien de
school andere persoonsgegevens van jou of je gezinssituatie verwerkt omwille van organisatorische redenen,
De

worden je ouders hierover ingelicht,
Je kan

op het oudercontact steeds de nodige toelichting krijgen bij de (evaluatie)gegevens over je kind. Maar je

kan ook een afspraak maken om toelichting te krijgen bij (de verbetering van) huistaken of andere specifieke
gegevens van je kind. Je hebt het recht om deze stukken in te kijken. lndien er echter gegevens van een derde kind

betrokken zijn, heb je toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht je na
de toelichting nog een kopie wensen van de leerling gegevens die enkel op jouw kind betrekking hebben, dan kan
je die krijgen. Je verkrijgt die kopiedn persoonlijk. Je moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet
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verspreiden. Je engageert je dan ook om de kopiedn niet openbaar te maken en enkel te gebruiken in de priv6sfeer
voor de schoolloopbaan van uw kind.
je als ouder je
Als je kind van school verandert, worden de gegevens over je kind automatisch overgedragen, tenzij
, na inzage van de stukken, daartegen verzet. Enkel de gegevens in verband met de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan worden overgedragen, De school doet dat uitsluitend in het belang van de betrokken leerling'
Gegevens over schending van leefregels worden nooit overgedragen.
je hebt het recht om
.le kan inzage krijgen in de over te dragen gegevens als je er expliciet om verzoekt en
stukken kan je zich tegen de
de
toelichting te krijgen. Je kunt een kopie van de gegevens verkrijgen. Na inzage van

overdracht van bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt'

lnzagerecht:

Je

hebt het recht de volgende documenten in te kijken

o
o
o

je
het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over je kind bijhoudt. Wij vragen wel dat
hiervoor een afspraak met de directeur maakt.
Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn;
de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, huistaken, proeven en examens van uw kind;
in voorkomend geval het individueel aangepast curriculum, opgemaakt in overleg met de ouders.

Als je kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating

tot het geintegreerd onderwijs,

een

handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel of over een verslag voor toegang
tot het buitengewoon onderwijs, dan is de school bij verandering van school verplicht dit bekend te maken en
over te dragen aan de nieuwe school.

Als je kind van school verandert, draagt onze school de leerlingengegevens over aan de nieuwe school, Wij doen

je
dat uitsluitend in het belang je kind en wij dragen daarbijde specifieke onderwijsloopbaangegevens van kind
over. Gegevens i.v.m. schending van leefregels kunnen niet worden overgedragen'
Je kunt inzage in en een kopie krijgen van de over te dragen gegevens als je er expliciet om verzoekt, Bij inzage heb
je eveneens het recht om toelichting te verkrijgen. Na inzage in de stukken kan je je tegen de overdracht van
bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.
Als je kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating

tot het geintegreerd onderwijs,

een

handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel of over een verslag voor toegang
tot het buitengewoon onderwijs, dan is de school bij verandering van school verplicht dit bekend te maken en
over te dragen aan de nieuwe school.
De ouders kunnen de gegevens schriftelijk aanvragen in de school. Er is dan een kopie van de gegevens

beschikbaar in de school. Ouders ontvangen na de bespreking van de gegevens, gratis een kopie van gegevens

over hun kind.
I

nschriivingsbeleid Halle

De school haar inschrijvingsbeleid volgt de regeling welke voorzien is in het LOP. Onze school behoort

tot het lop-

gebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
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Organisatie van de schooluren en vakantierege line
Zie mededeling en verlofdagen schooljaar

Voor- en naschoolse opvang
De opvang is in handen van:
I

nfa no

Keizerstraat 35-1740 Ternat
02/s82.72.62
Ook tijdens pedagogische studiedagen en vakantiedagen kan men beroep doen op deze dienst.

Activiteiten extra muros
Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die

tot doel hebben

de leerstof op een levendiger wijze

aan te bieden. Het kan gaan om studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken

aan musea, enz. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de activiteit e)dra muros te laten
deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten gedurende die
periode op school aanwezig zijn. De school organiseert vervangende activiteiten voor deze leerlingen. lndien je
beslist om je kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan
moet je dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur van de school. Niet deelnemen aan de activiteit extra
muros is bijgevolg geen gerechtvaardigde afwezigheid.
De activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen activiteiten extra muros.

Vrijstelling om levensbeschouweliike redenen
Als je op grond van religieuze of morele overtuigingen bezwaar hebt dat je kind 66n van de aangeboden erkende

godsdiensten of niet-confessionele zedenleer volgt, dan kun je kiezen voor een vrijstelling.
De keuze voor een vrijstelling dien je in bij de directeur binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van

inschrijving of uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar als je keuze voor een vrijstelling een verandering van
keuze is,
Als je kind vrijgesteld is van de verplichting om les te volgen in 66n van de erkende godsdiensten of de niet-

confessionele zedenleer, dan moet je kind de vrijgekomen lestijden spenderen aan de studie van je eigen
levensbeschouwing.
Je

kind mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Samenwerkinssverbanden of les biiwoning in andere scholen
ln het kader van studiekeuze en begeleiding naar het secundair onderwijs, gaan onze leerlingen 6de leerjaar een
aantal lessen bijwonen in de Middenschool Halle, het Koninklijk Technisch Atheneum Halle en het Koninklijk
Technisch Atheneum Horteco Vilvoorde.
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Pedagogische raad
De pedagogische raad is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld

uit personeel van onze

school.
De pedagogische raad bestaat voor onze school uit alle leerkrachten, zorgcoordinator en directeur.

Leerlingenraad
Vanaf het eerste leerjaar wordt er per klas een leerling afgevaardigd. Deze vertegenwoordigt de idee€n en
meningen van de eigen klas op de vergaderingen van de leerlingenraad'
Aan het begin van het schooljaar kunnen geinteresseerde leden zich opgeven door middel van een

inschrijvingsstrook. Binnen de eigen klas worden de verschillende leden kort voorgesteld en wordt er gestemd'
Komende schooljaren, bij vroege opstart, kan er werk gemaakt worden van een heuse verkiezingscampagne'
De leerlingenraad wordt telkens begeleid door enkele leerkrachten en de directie. Afhankelijk van het thema van
de vergadering kunnen er leerkrachten van bepaalde werkgroepen worden uitgenodigd op deze vergadering'

ln elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien
procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vraagt, voor zover dit percentage ten
minste drie leerlingen betreft,

Ouderraad
Onze oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste mama's en papa's van kleuters en lagere
schoolkinderen. Elke ouder van de school is vrij om deel te nemen aan deze werking, Onze vergaderingen worden

in raad en daad bijgestaan door leerkrachten en andere schoolvertegenwoordigers waaronder directeur. Zo
kunnen wevlot de haalbaarheid en concrete stappen van onze activiteiten met elkaar afstemmen en delen.
Daarnaast wilt de oudervereniging ook graag zelf een aantal ondersteunende en pedagogische thema's en
activiteiten uitwerken voor de school, de kinderen en de ouders.

13

Schoolraad
Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit

o

drie leden verkozen door en uit het personeel;

.

twee leden gecoopteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

o

drie leden verkozen door en uit de ouders;

r

de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
Onze schoolraad is voor de periode 202L - 2025 als volgt samengesteld

:

Scheurwater Sander (ouder)
Cornelis Kathleen (ouder)
Nachtegael Bart (ouder)
Exterbi I le Tanja {leerkracht)

Dekegel llse (leerkracht)

Vandervust Sandra (leerkracht)
Cologne Yves (cooptatie)
Ansart Mait6 (corjptatie)
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Engage mentsverklaring
Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en de ouders aangaan. Het gaat over
engagementen in verband met je aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van je kind op
school, de individuele begeleiding van uw kind als leerling en je houding tegenover het Nederlands, onze

onderwijstaal.
Onze school engageert zich ten aanzien van de volgende thema's'
Een instemming met het schoolreglement betekent dat je ermee akkoord Saat om daarin constructief mee te

werken.

o

oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen.
We verwachten van jou dat je je engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een

belangrijk moment om je te informeren. Kan je niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school
zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken,

. voldoende aanwezigheid
Je engageert zich

om ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school is, of u verwittigt de school tijdig als uw kind

om een of andere reden niet aanwezig kan zijn.
(zie
De school engageert zich om bij problematische afwezigheden samen met ouders te zoeken naar oplossingen
onderdeel'Problematische afwezigheid').

o

indlviduele leerlingenbegeleiding

We engageren ons om in overleg met jou als ouders de individuele begeleiding van de leerling uit te tekenen. ie
wordt duidelijk geinformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van je kind verwacht. De school

verwacht dat je ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele
leerlingenbegeleiding die ze aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat je met
ons contact opneemt als we vragen hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om
daarover samen in gesprek te gaan.

. onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het
werk voor een goede communicatie. Je hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs, De keuze voor een

Nederlandstalige school impliceert dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.
Onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover de onderwijstaal. Onze school zal anderstalige
ouders en leerlingen bijgevolg stimuleren om deel te nemen aan naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige

activiteiten en/of initiatieven.

o

taalachterstand

Wij verwachten van de ouders dat zij zich positief opstellen tegenover bijkomende inspanningen die onze school
levert om de taalachterstand van leerlingen weg te werken.
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Begeleiding en evaluatie
Beeeleiding en evaluatie
Met de leerlingenevaluatie verzamelen we betrouwbare informatie over de schoolse ontwikkelingen van je kind.
Het gaat hierbij zowel om kennis, vaardigheden als houdingen (zoals bijvoorbeeld inzet, nauwkeurigheid,
werkhouding, ...). Deze informatie verschaft ons een zicht op het huidige leer- en ontwikkelingsproces en geeft ons
aanknopingspunten om dit proces verder optimaal te begeleiden. Als school hebben we immers de opdracht om
voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te zorgen. We doen dit door je kind te begeleiden zowel op het vlak van
schoolse vaardigheden als op vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, studiekeuze, We zorgen voor
een 'brede basiszorg' waarbij de leerkrachten door goed les te geven en te differenti6ren alle kinderen zo ver

mogelijk proberen te krijgen in hun leer- en ontwikkelingsproces, Kinderen voor wie deze basiszorg niet voldoende
is, krijgen extra ondersteuning ('verhoogde zorg').

Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school
diverse vormen van individuele begeleiding aan.
Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. ln het belang van het kind engageren de
ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact.
Wanneer nog intensere begeleiding nodig is, doen we beroep op het CLB (zie hoofdstuk

CLB).
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Begeleidi

en evaluatie in het kleuteronderwiis

observeren
De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen en zal daarom gericht kijken en luisteren tijdens zijn spontane
bezigheden, bij de dagelijkse activiteiten en bij de uitvoering van de opdrachten. Op die manier kan hij de

ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.
Begeleiden

ln het aanbod van activiteiten zal de leerkracht rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld
heeft. Met andere woorden, hij stemt de begeleiding af op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt
uw kind alle kansen om zich naar eigen aanleg optimaal te ontwikkelen'

het kindvolgsysteem
De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van een

kindvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om uw kind efficidnt te begeleiden.
De gegevens uit dit systeem zijn vertrouwelijk. Enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de

opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind, kunnen ze inkijken.

speciale begeleiding
Mocht er zich in de loop van het jaar bij uw kind een probleem voordoen, dan wordt u daarvan gewaarschuwd'
Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht; in de klas worden er ondersteunende maatregelen genomen' Als
speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf
samen met u en het centrum voor leerlingbegeleiding besproken'

informatie en communicatie
Als ouder

blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door

onder meer:

.

oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openklasdagen, vieringen, feestjes,"
informele contacten met de kleuterleerkracht v66r en na de activiteiten of op afspraak

o
o het heen-en-weermapje
o schriftelijke mededelingen van de directeur

.
o

r
r

of de kleuterleerkracht

contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding
werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...) die meegegeven worden
een mededelingenbord en/of infohoek
e- mails en website

participatie
U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

Begel

en evaluatie in het

r onderwiis

evalueren
Onder'evalueren'verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw
kind. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om gedragingen en houdingen als inzet,
zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren',
oudercontact en andere beoordelingsgegevens

...

middelen
De leerkrachten verzamelen op verschillende manieren en op meerdere momenten informatie over de

leerprestaties en het leerproces van de leerlingen (observaties, inoefenmomenten, toetsen, groepswerk,
kijkwijzers, gesprekken, betrokkenheid, vaardigheden, leren leren, zelfevaluatie,...). De vorderingen van het kind
worden verzameld in de POM-map (Persoonlijke Ontwikkelings Momenten-map) en gerapporteerd'
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rapporteren
Een goede evaluatie gaat gepaard met een gerichte feedback (rapportering). Niet alleen het eindresultaat is

belangrijk, maar ook de weg om tot een resultaat te komen wordt nader bekeken. Het rapport geeft antwoord op
volgende vragen: Waar is mijn kind goed in? Hoe evolueert mijn kind? Hoe voelt mijn kind zich? Waar moet mijn
kind nog in groeien?... Zowel de leerling (via leerlingencontact) als de ouders worden via het rapport van de
evolutie op de hoogte gebracht. Een goede samenwerking en een open communicatie tussen school, ouder en
kind is een belangrijke schakel om te slagen. Daarom worden er op geregelde tijdstippen leerling- en
oudercontacten georganiseerd.
Er verschijnen 4 rapporten tiidens het schooliaar: herfstrapport, winterrapport, lenterapport, zomerrapport, met
daaraan gekoppeld 3 individuele oudercontacten. Tussentijdse contacten zijn steeds mogelijk, op vraag van de

ouder of op vraag van de school.
De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.

Onderstaande vakken werden decretaal vastgelegd voor het basisonderwijs conform het leerplan GOI / de

eindtermen

.
.
.
.
.
.

:

Wiskunde
Taal: Nederlands

/

Frans {4de, 5de & 6de leerjaar}
/ Wetenschap & Techniek

Mens & Maatschappii
Muzische vorming

Lichamelijkeopvoeding
Levensbeschouwelijkevak

* ?er rappr:rt ls vastgelegd vtelke anderrlelt:n voor rleze vskken in rle kiikt:r statsn, w*ardoar er nict steetls op elk
rsnrle

rd**l

ee

n .sntleyfwaorrlie

te

rug le vintlcn

rs.

Op het rapport ziet u een weergave van punten, smileys en een woordje uitleg van de leerkracht. De school is ook

benieuwd naar wat het kind en de ouder vinden van het rapport.
Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan leren leren, sociale vaardigheden, ICT/media die als het ware als
een rode draad doorheen alle leergebieden lopen. Ook het welbevinden van uw kind krijgt de nodige aandacht.
Elk kind is uniek en wordt op zijn eigen kennen en kunnen ge6valueerd. Doordat we afstappen van eindtotalen en

gemiddelden, komen de eigen groeikansen nog meer in de kijker.
Heeft uw kind een leer- en/of ontwikkelingsstoornis? Geen probleeml Uw kind krijgt in dit geval een
gedifferentieerd rapport, volgens het eigen kennen en kunnen, maar waarbij de eindtermen wel moeten behaald
worden. In samenspraak met de klastitularis, de zorgcoordinator, de directie en het

CLB,

worden de Sticordi-

maatregelen bepaald. lndien de stoornis het niet toelaat om deel te nemen aan een bepaalde activiteit, beslist de
klassenraad over een vrijstelling en legt de vervangende activiteiten vast. lndien de Sticordi-maatregelen

onvoldoende bijdragen om de eindtermen te bereiken, beslist de klassenraad of het getuigschrift al dan niet

wordt uitgereikt 6n dit in het belang van het kind.
De opbouw van het rapport is leerjaarspecifiek met de nodige accenten die verwacht worden binnen de

schoolwerking en volgens het referentiekader (het leerplan).

informeren
Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind?

. in de schriften en/of werkboeken en/of kaften/POM map
. in de toetsen die u na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meekrijgt
. in de schoolagenda, hdt communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u deze
schoolagenda minstens eenmaal per week te ondertekenen

. in de resultaten van huiswerken. Het huiswerk

is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen

of een volgende les voor te bereiden

. in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding
Contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen genomen worden met/zonder de
tussenkomst van de school. Tijdens elke ouderavond is er steeds een persoon van het CLB aanwezig op school.
. in het gesprek met

de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak
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r nieuwsbrieven en informatie van directie en/of leerkracht in de mededelingenmap

.

en via Smartschool

de schoolwebsite/klasblog

begeleiden en remedieren
Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op geregelde tijdstippen de schoolvorderingen en het
gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden'
Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen' Het moet door
voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt
hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remedidrende,
differentitirende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. U kind kan ook
voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoordinator of naar het centrum voor leerlingenbegeleiding.
Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het oudercontact, een mededeling, het
rapport....
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Studieloopbaan
eindbeoordeling - getuigschrift basisonderwijs
Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan een

leerling uit te reiken. Krachtens art.53 van het decreet Basisonderwijs oordeelt de klassenraad op een
gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van
de eindtermen beogen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te verwerven, Er bestaat geen

minimumleeftijd om het getuigschrift basisonderwijs te behalen. Behaalt je kind het getuigschrift niet, dan levert
de klassenraad een gemotiveerde verklaring af waarin de schooljaren vermeld staan die je kind in het lager
onderwijs gevolgd heeft, een motivatie waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd gehaald, met inbegrip
van aandachtspunten voor de toekomst.
Het getuigschrift basisonderwijs kan ten vroegste uitgereikt worden aan de leerlingen die v66r

l

januari van het

lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn, en die dus op het einde van dat schooljaar waarin het getuigschrift
wordt behaald 9 jaar oud zijn. [-> deze zin moet verwijderd worden na goedkeuring van OD XXXII ]

vervroegd in het lager onderwijs starten
Je kan

je kind dat 5 jaar wordt voor Ljanuari van het lopende schooljaar alleen inschrijven in het lager onderwijs

nadat het wordt toegelaten door de klassenraad en na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB
en na toelating door de klassenraad, neemt u daaromtrent een beslissing. ln dit geval wordt van je kind verwacht

dat het deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten dievoor je kind of zijn leergroep worden georganiseerd, tenzij je
kind wettelijk is vrijgesteld of gewettigd afwezig is.
een jaartje langer in het kleuteronderwijs
Je kan als ouder beslissen ook om je 6 jarig kind, het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te

laten doorbrengen en pas het daarop volgende schooljaar met lager onderwijs te starten. Je bent wel verplicht
hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding in te winnen.ln dit
geval wordt van je kind verwacht dat het deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor je kind of zijn
leergroep worden georganiseerd, tenzij je kind wettelijk gewettigd afwezig is.

zittenblijven in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager onderwijs
De school beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat en welke

blijft zitten (behalve bij de overgang

van kleuter naar lager zijn er uitzonderingen zoals hierboven uiteengezet),
lndien de school beslist om je kind te laten overzitten in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager
onderwijs, dan wordt deze beslissing genomen na overleg met het CLB. De beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd aan jou bezorgd, en vervolgens mondeling toegelicht. De school verstrekt hierbij ook informatie over
de begeleidende maatregelen tijdens het volgende schooljaar.

verlengd verblijf in het lager onderwijs
Wanneer je kind 14 jaar wordt v66r

l

januari van het lopende schooljaar, kan het nog 66n schooljaar het lager

onderwijs volgen, zulks na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en
toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB neem je als ouder daaromtrent een beslissing.
Wanneer je kind 15 jaar wordt v6or tjanuari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden

tot

het

lager onderwijs.
Zodra je kind het getuigschrift BaO heeft verworven, kan het niet langer de lessen in de lagere school blijven

volgen; tenzij na toelating door de klassenraad.
lndien een kind dat reeds een getuigschrift basisonderwijs heeft verworven of dat 14 jaar wordt voor 1 januari,

toelating kreeg van de klassenraad om nog een schooljaar lager onderwijs te volgen en tijdens het schooljaar van
school verandert naar een andere school, dan kan die school de leerling niet weigeren op basis van

toelatingsvoorwaa rden.
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recht op toelichtins en kopierecht

ns

Op het oudercontact krijg je natuurlijk de nodige toelichting over de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben

op je kind. Maar je kan ook

gegevens van je kind. Je hebt
een afspraak maken om toelichting te krijgen over (verbetering van) huistaken of over andere leerling specifieke

het recht om deze stukken

in

te kuken.

gedeeltelijke inzage of
lndien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebje toegang tot deze gegevens via een gesprek,
jouw
hebben, zal je die
betrekking
kind
gegevens,
op
die
enkel
leerling
van
de
je
wensen
een
kopie
nog
de
toelichting
rapportage. Mocht na
je dan ook
krijgen. Je verkrijgt deze kopie€n persoonlijk. Je moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verspreiden. Je engageert
je kind.
om de kopie€n niet openbaar te maken en enkel te gebruiken in de priv6sfeer voor de schoolloopbaan van
lnzagerecht
ie hebt het recht de volgende documenten in te zien:

r

hetindividueleleerlingendossierdatallerelevanteinformatieoverjekindbijhoudt.Wij vragenjewel datjehiervooreenafspraakmet
dedirecteurmaakt. Ditrechtvervaltalshetberoepsgeheimditniettoelaatofalserzeerernstigetegenindicatieszijn.

r

deverbeterdeschriftelijkekopiednvantoetsen,proevenenexamensvanjekind.

2L

Taalbeleid
Screenins van de onderwiistaal
Alle S-jarige kleuters zullen een taaltest moeten afleggen. Dezetest gaat na wat het niveau van de leerling inzake
de onderwijstaal is. Wanneer blijkt dat je kind op basis van de resultaten van de taalscreening, onvoldoende het
Nederlands beheerst, zal het een actieftaalintegratietraject Nederlands moeten volgen.

Specifiek taaltraiect
Als uw kind de onderwijstaal onvoldoende kent, dan voorziet de school in een taaltraject dat aansluit bij de

beginsituatie en de specifieke noden van uw kind.
lndien het resultaat van de test uitwijst dat uw kind onvoldoende de onderwijstaal beheerst om de lessen te
kunnen volgen, dan kan de school (eventueel in samenwerking met andere scholen/schoolbesturen), een taalbad
organiseren. Dit taalbad kan individueel of gezamenlijk georganiseerd worden.

let wel: de leerkracht die het onderwijs in het taalbad verstrekt, wordt betrokken bij de beslissing over de duur
van het taalbad, Na afloop van dit taalbad wordt uw kind opnieuw geTntegreerd in de school van inschrijving. De
duur van het taalbad is maximaal 66n jaar,
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Afspraken
Gebruik van qsm en a ndere media door de leerlingen
Op school
Ons pedagogisch project is een maatschappelijk project waarin wij mee willen mee bouwen aan de samenleving
van de toekomst. Aangezien de samenleving mee vorm wordt gegeven door informatie- en

communicatietechnologie hebben deze technologiedn ook hun rechtmatige plaats in de school'

ln de klas
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (zoals gsm) is anderzijds ook een mogelijke bron van
afleiding in een klasomgeving en van misbruik (bvb pesterijen, schendingen van de privacy,... ). Omdat ordentelijk
lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht
een gsm of informatie- en communicatietechnologie gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les
levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften, mits de daartoe
gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd doorlopen. [lnstemming van de klastitularis en/of

multidisciplinair overleg met het

CLB.I

Sancties
Als de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, kan hij/zij een ordemaatregel nemen,
je tijdelijk
bv. je opdragen om je gsm te overhandigen tot op het einde van de les [voormiddaglnamiddag] of
verwijderen uit de les.
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Beeldopnamen op de school
Fotograferen/ filmen
school kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto's en beeldopnames (laten)
maken. We kunnen dat beeldmateriaal gebruiken voor onze communicatiekanalen (schoolwebsite, sociale media,
De

...)

ofomonzepublicatiesteillustreren. Alsdeleerlingennietherkenbaarzijn,wordenbeeldopnamennietalseen

persoonsgegeven beschouwd. Dat zijn bijvoorbeeld beeldopnamen genomen vanop de rug of waarbij het gezicht

door middel van lensfocus of beeldbewerking onherkenbaar is gemaakt. Dergelijke beeldopnamen kunnen wij
maken en gebruiken zonder toestemming van de ouders.
Beeldopnamen waar leerlingen herkenbaar op zijn zullen wij alleen maken, bewaren en gebruiken als wij daarvoor
over de uitdrukkelijke toestemming beschikken. (zie toestemmingsformulier als bijlage).
Ook voor de leerlingen geldt zowel in de klas, op het schooldomein als tijdens buitenschoolse activiteiten de regel

dat men anderen (bv. een leerkracht, een medeleerling, ...) enkel mag fotograferen of filmen wanneer zij daarvoor
hun uitdrukkelijke toestemming gaven.
De

toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal kan steeds ingetrokken worden.

Je kan

je ook steeds

verzetten tegen het gebruik van 1 of meerdere specifieke opnamen. Hiervoor neem je contact op met de
directeur.
Vanaf de leeftijd van

I2jaar moeten ook de kinderen zelf hun toestemming geven met het maken of gebruiken

van beeldopnames en kunnen zij zich hier zelf ook tegen verzetten.

Gebruik van het beeldmateriaal

/

publicatie

Uit een toestemming om gefilmd of gefotografeerd te worden, volgt geenszins de toestemming om dat
beeldmateriaal ook te publiceren.
De school zal beeldmateriaal alleen publiceren als zij daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders

beschikt. (zie toestemmingsformulier als bijlage).
lndien de ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur
van de school, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.
Ook voor de leerlingen geldt zowel in de klas, op het schooldomein als tijdens buitenschoolse activiteiten de regel

dat foto's van anderen alleen mogen gepubliceerd worden als deze daartoe hun uitdrukkelijke toestemming
gaven. Als deze toestemming wordt ingetrokken dient het gepubliceerde beeldmateriaal verwijderd te worden

/offline worden gehaald.
Een pasfoto voor louter intern administratief gebruik door de school valt niet onder deze regeling.

Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring zijn, na overleg met de schoolraad, toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.
Leermiddelen en onderwijsactiviteiten die bedoeld zijn om de eindtermen te bereiken, blijven vrij van reclame.
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Kledii, orde, voorkomen
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die
van anderen mag in het gedrang komen.
ln sommige lessen is, terwille van de hygi6ne en/of veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes,
badmutsJn, of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de situatie, het diagen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke verbieden als de
hygiSne oide veiligheid dit vertist. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, en praktijkvakken, bij sport en
zwemmen.

Leerlingenveruoer

Lokale leefregels
Algemeen

Respect

en begrip tonen voor de anderen

r

De leerlingen dienen respect te tonen voor het schooldomein en haar infrastructuur'

o

De leerlingen moeten op een beleefde manier voor hun mening kunnen uitkomen'

r

De leerlingen moeten regels en voorschrif[en i.v.m. orde en tucht in acht nemen.

o

De leerlingen dienen hun taalgebruik te verzorgen, dit zowel binnen de klas als buiten de klas. De

Nederlandse taal is de schooltaal.

o

Om zich in de school te bewegen dienen de leerlingen zich aan de afgebakende terreinen te houden.
Respecteer de tuinen van de buren

I|!!

en omgekeerd' Ook tijdens

o

De leerlingen bewegen zich ordelijk in groep van de speelplaats naar de klas

o
o

uitstappen wordt er verwacht dat dit met de nodige discipline verloopt!
Men rent niet, springt of glijdt niet van de trappen, men laat de vrienden met rust'
De grootste omzichtigheid moet aan de dag gelegd worden bij het sluiten van deuren. NOOIT deuren

o
o

r

dichtslaan, zeker niet om zich van andere kinderen af te zonderen.
Toiletten zijn geen speelplaats. De kinderen dienen er zich slechts gedurende de nodige tijd te bevinden'
Huisdieren worden niet toegelaten binnen het schooldomein'
Leerlingen worden tijdens de schooluren niet afgehaald (middagpauze uitgezonderd) of aan de telefoon
geroepen voor eventuele gesprekken met het thuisfront'

ICT-protocol
Onze school beschikt over een uitgebreid digitaal park dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers
dagelijks intensief gebruikt wordt. Om deze zaken te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat
ze de computerinfrastructuur professioneel gebruiken. Concreet hebben we een aantal aandachtspunten

opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden'
Gebruik van het digitaal materiaal

r
r

Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc's te plaatsen of de instellingen te wijzigen.
Met het oog op het vermijden van virussen mogen geen eigen USB-sticks of andere externe opslagmediums
worden gebruikt. De leerkracht kan hiervoor eventueel uitsluitend toelating verlenen.

r

Enkel schoolse software

o

Het is niet toegelaten de hardware (PC's, scanners) afte koppelen ofte verplaatsen'
lndien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan is het de taak van de leerling om de
leerkracht hiervan op de hoogte te brengen. Probeer het probleem niet zelf op te lossen.

.
o
o

is toegelaten.

lndien een leerling opzettelijk schade berokkent, zalhijlzij deze moeten vergoeden,'
Onder opzettelijke schade wordt hier onder andere verstaan : het wijzigen en I of schade toebrengen aan
de hardware; het besmetten van het systeem met virussen; het wissen of wijzigen van instellingen en van
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de software die ter beschikking staat van de leerlingen; het ontvreemden, kopidren van CD-Roms die

eigendom zijn van de school. Software is vaak gebonden aan auteursrechten. Niemand mag deze illegaal
kopi6ren, laat staan doorgeven en/of verkopen.
Gebruik van internet

o

Ons computernetwerk is permanent aangesloten op het internet.

.

Het gebruik van internet is gratis, maar kan enkel indien het bedoeld is voor het vervullen

van schoolopdrachten.

o

Chatten en het gebruik van nieuwsgroepen en e-mail is enkel toegestaan in het kader van schoolopdrachten

r

Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden.

o

EIke

toepassing die de leerling realiseert

- voor zichzelf of ten opzichte van derden -

in verband met de

school of met kennis die via de school kan verworven zijn, is vrij van pornografische, racistische,
gewelddadige of mensonterende inhoud; ze beantwoordt aan alle elementen van de wet op de privacy en
van de wet op het auteursrecht; ze bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen.

.

Ophetinternetrespecteerjede"netiquette"Opwelkewijzejeookmetanderemensenincontactkomt(bv
email / chat)je blijft ten allen tijde beleefd.

o

Het downloaden van grote bestanden (>1M) is enkel toegelaten na toestemming van een leerkracht.

r

Misbruik van sociale media dat betrekking heeft op het schoolgebeuren, leerlingen en of personeel zal ten
alle tijden gesanctioneerd worden.
We zijn er ons van bewust dat onze leerlingen zich nog in een leerproces bevinden. We willen duidelijk

.

stellen dat we pas zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust worden overtreden.

Kledii en voorkomen

o

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te

provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren.

.
r
r
r

De leerlingen dienen een net en verzorgd voorkomen te hebben.
De leerlingen komen zo natuurlijk mogelijk naar school (schminken is uit den boze)

Nochdeeigenveiligheidofgezondheid,nochdievananderenmaginhetgedrangkomen.
ln sommige lessen is, ter wille van de hygiEne en/of veiligheid, aangepaste kleding noodzakelijk. Soms zullen

haarnetjes, badmutsen, of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of
de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij,

sjaaltjes en dergelijke verbieden als de hygidne of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de
lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen.

o

ln onze school en tijdens schoolactiviteit (ook op verplaatsing) is het de leerlingen niet toegelaten om

zichtbare levensbeschouwelijke kentekens te dragen.

.

Opvolging van richtlijnen van directle en personeel, onder andere bij verkoop

van

bonnetjes, inzameling

van spaargelden, melding van afwezigheid

t

Zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte

o Zichordelijkverplaatseningroepzowel binnenalsbuitendeschool,bijvoorbeeldtijdensuitstappenenbij
het vormen van rijen.

o

Respect voor school en schoolomgeving

ln de klas

r
.
.
r

De leerlingen nemen een goede spreek- en luisterhouding aan
De leerlingen zijn aandachtig tijdens de les

Orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kast en... is noodzakelijk
Respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school.
De speel- en werkhoeken opruimen na een activiteit.

r

Boeken en schriften dienen gekaft te worden en voorzien van etiket met naam/klas/leerjaar/vak
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.

Bij verlies of beschadiging van leermateriaal en bibliotheekboeken zal een vergoeding, gelijk aan de

aankoopprijs, gevraagd worden aan de ouders.

Op de speelplaats

r

Vuilnisbakken gebruiken! Papiertjes, verpal<l<ingen, lege doosjes en alle afual, horen uitsluitend thuis in de
vuilnisbakken. Maak er een goede gewoonte van. Wijs er je vrienden op, indien ze het mochten vergeten.
Een nette school met een zuivere speelplaats bevordert de veiligheid. Spelen op een propere speelplaats is

fijn. Zorg ervoor dat alles proper blijft.

r
o

plagerijen, zelfs vriendschappelijk bedoeld, kunnen reacties en zelfs vechtpartijen veroorzaken' Klnderen
pijn doen om te,'spelen" wordt niet geduld, evenmin als verbale pesterijen.
Waardevolle voorwerpen en elektronisch speelgoed horen niet thuis op school. Indien dit toch meegebracht
wordt is dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij het verlies van deze voorwerpen kan de school niet
aansprakelijk gesteld worden.

o

r

WathoortNlETthuisindeschool:speelgoedwapens,snijdendeenstekendevoorwerpen,agressievespelen'
wel
Een spelletje meebrengen (vb. knikkers, elastiekspringen, touwspringen, circusattributen, '.') kan maar

r

op eigen verantwoordelijkheid.
Schoolmateriaal kan tijdens de speeltijd uitgeleend worden maar dient met respect voor de materialen
gebruikt te worden en opruimen is verplicht.

.
r
o

r
.

BS

Zilverberk is een groene school. Heb respect voor de planten, de bomen, de struiken!

Dekinderenzijnnietverzekerdbij verliesofschadeaankleding,boekentassenofandereeigendommen.
Hoori tandapparaten en brillen worden bij verlies niet terugbetaald.
ouders waarvan de kinderen opzettelijk andermans eigendommen beschadigen of vernielen, zullen
echter verzocht worden de benadeelde ouders te vergoeden, of hun persoonlijke verzekering aan te spreken
De

om de schade te regelen.
Om diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen te beperken, is het nodig er de NAAM en VOORNAAM
van het kind op aan te brengen (boekentassen,boterhammendozen, turn- en zwemkledij, kledingstukken)'
Zo helpt u onS vele "Verloren" Voorwerpen aan de eigenaars terug te geven.

ln het toilet tplasbeleid)
r De leerlingen worden aangemaand om tijdens de speeltijden naar het toilet te gaan'
r Deze ruimten zijn geen speelplaats De kinderen dienen er zich slechts gedurende de nodige tijd te bevinden'

o

Hou deze ruimte rein en de toiletten netjes, altijd doorspoelen en deksel naar beneden

.
r

Verplicht handen te wassen na toiletgebruik.
Tijdens de lesuren alleen na toelating van de klastitularis.

ln het schoolrestaurant {eigen klaslokaal)
o Boterhammetjes (meegebracht van thuis) kunnen in de school genuttigd worden.
r Kinderen die over de middag naar huis gaan kunnen dit mits schriftelijke aanvraag van de ouders'

o

r
r
r
r
.
r

Vooraleer de refter te betreden worden er rijen gevormd'
Een geldig ticket dient afgegeven te worden voor soep of drank.
ln het lokaal heerst een rustige sfeerl
Behoorlijke tafelmanieren zijn een must.
Het soepmenu van de maand kan geraadpleegd worden via smartschool.
Om de afvalberg binnen het schooldomein te beperken vragen wij om een drankje in de school aan te
schaffen of gebruik te maken van het gratis wateraanbod (=drinkbaarwater). Blikjes zijn verboden!
Wij dragen graag ons steentje bij voor het milieu en moedigen het gebruik van een brooddoos aan' Gelieve
geen aluminiumfolie te gebruiken.

27

Bij-het begin en einde van de lessen en activiteiten

r
.
.

Bij het belsignaal stappen de leerlingen naar de rij.
Rijen worden gevormd om zich op een rusiige manier te verplaatsen
Kom de kinderen afhalen aan de rijen op de speelplaats of laat uw kind de school verlaten met de daarvoor

georganiseerde rij. Kleuters moet men afhalen aan de klassen. Of zij kunnen met grote broer/zus mee met
de rij, maar enkel met schriftelijke toelating van de ouders.

r
r

De parking is uitsluitend voor personeelsleden.

Het is de ouders verboden de parking te gebruiken met hun wagen om hun kinderen te laten in - en
uitstappen. Alle eventuele ongevallen op de personeelsparking vallen onder de volle verantwoordelijkheid
en financi€le aansprakelijkheid van niet-personeelsleden die de schoolparking gebruiken hetzij als fietser,
als voetganger of gebruiker van een motorvoertuig.

r

Er

zijn twee in-en uitgangen tot de school. Bij het binnenkomen en buiten gaan zorgen de ouders dat ze de

poort steeds sluiten.

.

Leerlingen afzetten aan de poort in de Balthazarstraat (v66r 8u10) gebeurt op eigen verantwoordelijkheid

van de ouders. De ingang aan de P. Bernaertsstraat is reeds open vanaf 7u. De leerlingen moeten dus tussen
7u en 8u10 de school betreden via de P. Bernaertsstraat.

r

Laat als ouder uw kinderen nooit alleen achter op de speelplaats wanneer er geen toezicht is.

Tijdens de opvane (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)

lndien men deelneemt aan de opvang dient men rekening te houden met volgende afspraken:
Enkel leerlingen die schoollopen in BS Zilverberk kunnen gebruik maken van deze opvang.
De

kinderen staan onder de begeleiding van de toezichthouders. De toezichthouder

zorgt mee voor de algemene opvoeding van het kind.
Dit betekent

dathij/zij kan optreden bij storend of uitdagend gedrag. Detoezichthouderwenst met respect door

kind en ouders benadert te worden. Tijdens de opvang dienen dezelfde waarden en normen als tijdens de
schooluren verder gezet te worden.
Ouders dienen ervoor te zorgen hun kind tijdig te komen afhalen. Wanneer om uitzonderlijke redenen dit eens

niet het geval zou zijn dan is men verplicht de toezichthouder telefonisch te verwittigen.
De

toezichthouder brengt ook de directie op de hoogte.

Wanneer men veelvuldig te laat is vragen we beleefd om een andere opvangregeling te organiseren (vb. iemand
anders dan ouders die het kind tijdig kan komen afhalen).
Er zal

.
.

beslist worden het kind niet meer toe te laten tot de oovang:
wanneer hii/zijzich niet houdt aan de afspraken;
wanneer het gedrag van het kind de spuigaten uitloopt en hij/zij na verschillende verwittigingen

blijft volharden;

.
.

wanneer men veelvuldig te laat komt;
wanneer het de veiligheid van andere kinderen in gedrang brengt.

Oovans kleuters.

r
o

r
r
r
o

r
r
r

lste en 2de leeriaar (1"5u40-18u) o.l.v. lnfano

Men neemt rustig plaats in de opvangruimte.
Wie aanwezig is wordt in het aanmeldingssysteem ingebracht (facturatie op het eind van de maand)
Er heersen tijdens de opvang dezelfde waarden en normen als tijdens de schooluren.
De infrastructuur en de materialen worden met respect behandeld.

Tuinen van de buren worden gerespecteerd.
Afval /papiertjes hoort thuis in de vuilnisbakken
Er mag gegeten en gedronken worden na overleg met de begeleidster.
Toiletbezoek kan maar dient vooraf aan de begeleiding gemeld te worden.
Leerlingen mogen NOOIT alleen in het schooldomein vertoeven.
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.

De leerlingen staan steeds onder begeleiding; de leerlingen worden nooit alleen weggestuurd om in een

ander lokaal iets te gaan halen.

.

Alleen huiswaarts keren kan enkel via een schriftelijke, ondertekende aanvraag van de ouders. Er wordt
verondersteld dat de korst mogelijke weg school - huis wordt gerespecteerd.

Fle hr ricteal(ctr

r

rdip

f1

r-17rr\nIv lnfann

Rustige rijen vormen en rustig het lokaal betreden is de boodschapl
Een geldige aanwezigheid wordt verrekend op het einde van de maand na facturatie.

o
o Wie deelneemt aan de huiswerkstudie dient dit in alle stilte te doen'
o ledere leerling heeft een leesboek of andere zaken meewaarmee hijlzijzich in stilte kan bezighouden mocht

r
r

het huiswerk ten einde zijn.
Er bestaat de mogelijkheid om in groepjes (max. 3) lessen aan elkaar op te vragen of oefeningen te maken;
enkel mits akkoord van de begeleider. Bij het misbruik van deze werkwijze zullen de leerlingen de komende
periode niet meer de kans krijgen om 'samen' aan het werk te gaan.
Drinken of eten kan enkel na akkoord van de begeleiders.

Buitenschoolse activiteiten
Tijdens het maken van uitstappen en/of geintegreerdewerkperioden wordt ervan de leerlingen en leerkrachten
verwacht dat zij dezelfde waarden en normen nastreven als tijdens de schooluren binnen het schooldomein. Wij

zijn ervan overtuigd dat we ook buiten de schoolmuren het imago van de school dienen hoog te houden. Mocht
dit niet het geval zijn gelieve dit dan aan de directie te melden.
Leerlingen nemen best deel aan zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten en de school mag er zonder
tegenbericht van de ouders van uitgaan dat het kind mee mag.
De school dient niet iedere activiteit schriftelijk te melden aan de ouders.
Ouders mogen weigeren hun kind te laten meegaan op activiteiten van 66n of meer dagen, maar dan moeten ze
de school vooraf schriftelijk verwittigen. De kinderen die niet deelnemen aan de activiteit moeten wel aanwezig

zijn in de school.
Gedurende het schooljaar worden, zowel voor de kleuters als de lagere school
uiteenlopende leeruitstappen op maat georganiseerd.
U wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
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Afwezigheden
Aanwezigheden
ln het kleuteronderwijs is het wenselijk dat je (tijdie) de leerkracht informeert over de afwezigheid van je kind.
Een

vijfjarige kleuter dient minimaal 290 halve dagen aanwezig te zijn. Voor de berekening van dat aantal kunnen

de afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden.
Zes- of zevenjarigen die langer in het kleuteronderwijs blijven, of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager

onderwijs, moet zijn afwezigheden wettigen volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs.
Een afwezigheid kan om verschillende redenen gewettigd zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan

ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te
keren. De leerplicht veronderstelt immers dat een leerling op school is van L september

(uitgezonderd

in

tot en met 30 juni

de schoolvakanties).

Afwezig wegens ziekte
Als je kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een gedateerde verklaring die je

als ouder(s) ondertekent.
Je kan

maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen (behalve bij chronisch zieke

kinderen).
Een medisch attest is nodig:

r
r

als de ziekte van je kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt {ook bij verlenging);
als je in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt ingediend voor een

ziekteperiode van telkens drie of minder kalenderdagen.
verklaring of het medisch attest wordt bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid) afgegeven of
het medisch attest wordt naar school gezonden (per post, fax of een e-mail met het gescande ziekteattest als
De

bijlase).

Als de rechtsgeldigheid van het medisch attest van je kind twijfelachtig is, beschouwen we de afwezigheid als
ongewettigd.
Een medisch attest is twijfelachtig als:

o
o
o
o

het attest zelf de twijfel van de arts aangeeft wanneer deze een dixit-attest uitschrijft
de uitreikingsdatum van het attest buiten de ziekteperiode van je kind val!

;

de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode op het medisch attest ogenschijnlijk vervalst werd;

het attest een reden vermeldt die niets met de medischetoestand van je kind te maken heeft zoals de ziekte
van 66n van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen,

...

Bij een twijfelachtig medisch attest kan de school contact opnemen met de CLB-arts van de school. De CLB-arts
kan dan contact opnemen met de behandelende arts om het dossier van je kind te bespreken of aan te kaarten.
Rekening houdend met de deontologische artsencode kunnen beide artsen de zaak van je kind verder opvolgen.
Als je kind door een medische behandeling verschillende keren afwezig is, volstaat 66n medisch attest met de

verschillende data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een doktersconsultatie nodig hebt,
kan 66n medisch attest volstaan. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de CLB-arts. Als je dan effectief als gevolg
van je chronische ziekte afwezig bent, volstaat een attest van jou als ouders.
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Afwezie tiidens de lessen lichameli ike opvoedine en sporta ctiviteiten op school
De huisarts moet je kind een "medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op

school" meegeven zodat de school kan uitmaken in welke mate je kind wel of niet kan participeren aan deze
lessen,

Blijft je kind langdurig afwezig tijdens de lessen LO, dan kan de klassenraad eventueel een aangepast
lesprogramma geven. Als je kind om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak LO, dat
tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan volgen, blijft je kind verplicht om op zijn minst de cursus
theoretisch te beheersen op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

Afwezig om 66n van de

e redenen

je

een ondertekende verklaring of een officieel document aan de
dlrecteur of de groepsleraar. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorg

afwezigheid, de begindatum- en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

.

persoon
om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een
die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);

.

om een familieraad bij te wonen;
omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;
jeugdzorg of de
omdat de leerling onderworpen is aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere

o
o

jeugdbescherming;

o

r

omdat de leerling opgeroepen of gedagvaard is voor de rechtbank;
om feestdagen te beleven die eigen zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke
overtuiging;

o

om als topsportbelofte deel te nemen aan sportieve manifestaties (geen trainingen, wel wedstrijden,
per
tornooien of manifestaties); deze afwezigheid kan maximaal L0 al dan niet gespreide halve schooldagen
schooljaar bedragen. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling
effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor 66n schooljaar en dient eventueel
elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.
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Afwezie met toestemming van de school
ls uw kind om een andere reden dan de hiervoor vermelde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van de

directeur en na overhandiging van een verklaring van de betrokken personen en/of een officieel document,
De

verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de

vermoedelijke einddatum.

Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling en

met het belang van de schoolgemeenschap.

Voorbeelden van afwezigheden die de directeur kan toestaan;

.

een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant

tot en met

de tweede graad of van een

persoon die onder hetzelfde dak woont;

o

om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland;

o individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;
. om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden;

de directeur dient vooraf akkoord te

gaan(bv. time -out);

r
.

afwezigheid als gevolg van een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij
de school motiveert dat zij de leerling niet kan opvangen, wordt een gewettigde afwezigheid.
een afwezigheid gedurende maximaal 6 lestijden per week (verplaatsing inbegrepen) voor deelname aan

topsporttraining tennis, zwemmen en gymnastiek, en zulks nadat de school voor de betrokken
topsportbelofte een dossier heeft opgemaakt dat een aantal verplichte elementen bevat (gemotiveerde
aanvraag ouders, verklaring sportfederatie aangesloten bij de Vlaamse sportfederatie, akkoord van de
directie);

r

ln uitzonderlijke situaties voor kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en

r

woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen {de zgn. 'trekperiodes')
omwillevan revalidatietijdens de lestijden na ziekte of ongeval of voor leerlingen met een specifieke
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven. (De directeur kan

;

hierover alleen een beslissing nemen wanneer de school beschikt over een uitgebreid dossier. Wat dit
dossier dient in te houden zal de school je in voorkomend geval laten weten).
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Tiideliik ondenrui is aan huis en svnchroon internetond erwils
Voor alle leerlingen, ook alle kleuters is onderwijs aan huis mogelijk wanneer zij een relatief lange periode
gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, zodat de leerling tijdelijk onmogelijk of
minder dan halftijds de lessen kan volgen.
Als je kind aan de voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis voldoet, zal de school je wijzen op dit recht.
Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet de leerling aan een aantal voorwaarden voldoen
kalenderdagen ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval of indien de leerling
chronisch ziek is. Chronisch ziek wil zeggen dat de leerling een terugkerende behandeling krijgt van ten minste zes
maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan (chronisch zieke kinderen hebben

. meer dan 2\

recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na t halve schooldagen afwezigheid).
. Bij schoolhervatting, maar herval binnen een termijn van 3 maanden, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het
recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.
. De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van de leerlingen is ten hoogste 20 kilometer.
. De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk indienen en een medisch attest voorleggen' De
aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.

. Als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis, een preventorium of

een voorziening voor residentieel verblijf

waaraan een type S-school verbonden is of opgenomen is in een K-dienst, wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen

van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;
Als uw kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de
thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren'
De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de

aan huis en/of synchroon internetonderwijs. Wanneer je
kind ouder is dan 5 jaar, kan het van synchroon internetonderwijs genieten bij een langdurig geplande afwezigheid
van 4 weken, of bij frequente geplande afwezigheden van minimaal 36 halve dagen. Synchroon internetonderwijs
dient door de ouder(s) te worden aangevraagd via de webstek van vzw Bednet http://www'bednet.be/aanvraag-

mogelijkheid

tot het organiseren van tijdelijk onderwijs

aanmaken
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Problematische afwezigheid
We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn (vijf minuten voor het belsignaal), zodat alle

activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de
leerling. Als dit zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de ouders. Leerlingen die te laat
komen missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.
Onze school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen. Als wij

vaststellen dat een leerling spijbelt/ en of regelmatig te laat komt, dan neemt de directie (telefonisch of via de
schoolagenda) contact op met de ouders. Desgevallend kan er een stappenplan worden opgemaakt.

Wanneer een leerling ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te
lossen.
Een

twijfelachtig medisch attest of en niet verantwoorde afwezigheid worden steeds beschouwd als

problematische afwezigheden.
Van zodra een leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moeten wij het begeleidende CLB
inschakelen en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.

Problematische afwezigheden hebben tot gevolg dat je kind zijn statuut van regelmatige leerling kan verliezen. ln
het zesde leerjaar betekent dit dat je kind geen getuigschrift basisonderwijs meer kan krijgen. Het is ook mogelijk
dat de schooltoelage wordt ingetrokken.
Het aantal problematische afwezigheden dat je kind in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd, wordt
overgedragen als je van school verandert. Het is niet mogelijk om je hiertegen te verzetten.
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CLB
Het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! De Ring werkt samen met jouw school
Contactgegevens CLB "De Rin8" Halle
Hoofdzetel : Willamekaai L9
1500 Halle

02l3s6 38 s8
info@clbdering.be
http ://www.cl bderi ng.be

De directeur van het CLB is mevrouw An Vermander'

lnformatie over de CLB-medewerkers die deze school begeleiden is terug te vinden in de schoolagenda van uw
zoon/dochter en via de website van het CLB'
Het CLB- team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen'

Openingsuren : 8u30 tot L2u en 13u tot 16u30
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De werking van het CLB

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat de leerling zich goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen
we de slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.
We bekijken samen met de leerling hoe het CLB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet

rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB's en het beroepsgeheim.
Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de

opvoedingsverantwoordelijke(n) of de meerderjarige leerling zelf.

Hoe werkt het CLB? Enkele principes
ln onze samenwerking met de school, de ouders 6n met de leerling moeten we met een aantal principes rekening
houden. Je vindt hieronder onze belangrijkste regels:
We werken onafhankelijk. Het belang van de leerling staat centraal.
a

We werken kort bij leerlingen en scholen.
We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.
We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.

a

Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren
Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code),

a

We respecteren de waarden die de school de leerlingen wil meegeven.

o

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp
In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informatie, e.d. Al deze rechten
staan vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei

2004.
Meer informatie vind je in de volgende brochures:

.
.

"Je rechten tijdens onze begeleiding"

"Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de lntegrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders."

Deontologische code CLB
CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en

richtlijnen. Elk ClB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.
De volledige Deontologische code voor de CLB-medewerker vind je hier.

Beroepsgeheim
Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. De leerling moet er zeker van kunnen zijn dat hij/zij aan
het CLB-team dingen in vertrouwen kunt vertellen. De CLB-medewerkers moeten deze informatie vertrouwelijk
behandelen. Zij mogen die informatie niet zomaar met anderen delen. ln een aantal situaties kunnen ze dat wel,

bijvoorbeeld met de ouders of met de school. Ze doen dit altijd in overleg met de leerling. Als de leerling echt in
gevaar is, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met
de leerling bespreken.

Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Zij moeten discreet met
gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega's, aan de politie,
enzovoorts.
Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker.
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leidine door het

Leerli

CLB

werkt op verschillende manieren voor de leerlingen'
Onze werking bestaat uit twee soorten begeleiding:
Het

.
.

CLB

de vraaggestuurde begeleiding;
de verplichte begeleiding.

De school en het CLB maken afspraken over hoe ze samenwerken

Vraaggestuurde begeleiding
Wat is vraaggestuurde begeleiding?
Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat de leerling, de ouders of de school ons iets
vragen. Soms wachten we die vraag ook niet af en stellen we zelf al begeleiding voor, We doen dat als we na een

gesprek met de school merken dat de leerling bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of dat de leerling niet goed in

zijn/haar vel zit en de huidige zorg van de school ontoereikend is,
Onze vraaggestuurde begeleiding draait rond vier grote thema's, De vragen van leerlingen, ouders of school

hebben er altijd mee te maken. we sommen ze hieronder op met extra uitleg.

r

Leren en studeren
Bij het CLB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over de studiemethode, voor een diagnose en gesprekken

over de studiemotivatie. Ook kunnen we samen met de leerling nagaan wat hij/zij nodig hebt om zo goed
mogelijk aan de lessen deel te nemen.

o

Onderwijsloopbaan
Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt bij het kiezen.

o

Preventieve gezondheidszorg
Preventieve gezondheidszorg ken je het best van 'het CLB-consult'. (Officieel zijn dat systematische
contacten). Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terechtkunt met vragen over seksualiteit,

verslaving, gezonde voeding, enzovoorts'

r

Psychisch en sociaal functioneren

Voelt de leerling zich niet goed in ziin/haar vel? Heeft hij/zij pestproblemen, faalangst, stress, ^.'? Dan kan

hij/zij ermee bij ons terecht.

Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen
Onze vraaggestuurde begeleiding is een 'vrijwillige' begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We

gebruiken hierbij de volgende regel:

.
.

ls de leerling zelf

!2 jaar of ouder 6n bekwaam? Dan geef gijlzi! zelf wel of geen toestemming.

ls de leerling jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Dan moeten de ouders toestemming geven,

Meer uitleg over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker,

Onze begeleiding is handelingsgericht!
Wij werken 'handelingsgericht' en passen ook daarbij belangrijke regels toe'
Bijvoorbeeld:

o

We houden er altijd rekening mee dat een probleem {6n het vinden van een oplossingl) niet 'bij de leerling
alleen' ligt. We bekijken ook wie uit de omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, enzovoorts,

o

We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen

Elke begeleiding verloopt in 'fasen'. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. En het

helpt om goed samen te werken.

37

We werken binnen een zorgcontinurim. Dat betekent dat we van heel weinig

tot heel veel zorg kunnen bieden. We

kiezen ervoor de 'minst ingrijpende hulp' aan te bieden. We gaan na welke hulp de leerling het meest kan

vooruithelpen.
Bijvoorbeeld:

o

De leerling zit niet goed in ziln/haar vel. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn. Soms is het

nodig dat we doorverwijzen naar een andere dienst, zoals een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

o

De leerling heeft het moeilijk met lezen en spellen. Soms gaan we spreken met de school en krijgt de leerling

andere leerstof of bijles. Soms zal hulp van iemand anders nodig zijn, bijvoorbeeld een logopedist buiten de
school.

Verplichte leerlingenbegeleiding
Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van de leerling, de ouders en/of de school
nodig. Dan is medewerking verplicht.
Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van:

r

de controle op de leerplicht;

o

de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB;

.

de preventieve gezondheidszorg.

Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil
niet dat leerlingen 'ongewettigd'van school blijven. (dit wordt ook schoolverzuim genoemd). Meer informatie
De

over gewettigde afwezigheden vind je al op een andere plaats in het schoolreglement.

overheid verplicht CLB's, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. Als het
ooit gebeurt dat de leerling de school verzuimt, willen we samen met de leerling (en zijn/haar ouders, de school
De

en mogelijk anderen) uitzoeken waarom de leerling niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed.
Misschien wil de leerling een andere studierichting volgen. Misschien kan de leerling het niet zo goed vinden met
een leerkracht of met medeleerlingen ... Daar proberen we dan samen een oplossing voor te vinden.
Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.
Sign aa lfu

r

nctie & consu ltatieve leerl

in

gen begeleid

i

n

g

Als een CLB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding op school niet goed loopt,

brengt het de school hiervan op de hoogte. Dit noemen we'signaalfunctie'.

r

Consultatieve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het CLB door hulp aan de school (leerkracht
zorgcoordinator, e.a.) via overleg ondersteunt bij problemen van een of meer leerlingen, uiteraard binnen de
regels van het beroepsgeheim.

Preventieve gezondhe idszorg
Een goede

geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan. De preventieve

gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, bevorderen en beschermen. We willen
hiermee

tijdig problemen voorkomen.

Het CLB doet dit onder andere via de ClB-consulten (vroeger: medische onderzoeken). Verder helpt het CLB om
de verspreidlng van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan.

CLB-consu lten
Je

kind is verplicht om aan de ClB-consulten deel te nemen
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jaar
ln het kleuteronderwijs organiseren we CLB-consulten voor de eerste kleuterklas (of voor leerlingen die drie
of
vragen
met
hun
zijn). We zorgen ervoor dat ouders erbij kunnen zijn.Ze kunnen bij de verpleegkundige terecht
zorgen over de opvoeding, de ontwikkeling en de gezondheid van de kleuter.
In het lager onderwijs vinden CLB-consulten plaats voor leerlingen:

.

in het eerste leerjaar (of op zesjarige leeftijd);

. in het vierde
.

leerjaar (of op negenjarige leeftijd);

in het zesde leerjaar (of op elfjarige leeftijd).

Als ouders hierbij aanwezig willen zijn dat wordt dit mogelijk gemaakt. Ze kunnen bij de verpleegkundige terecht
met hun vragen of zorgen over de opvoeding, de ontwikkeling en de gezondheid van hun kind.
Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.

Het doel van het ClB-consult is geen 'gezondheidscheck'. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. We
controleren 6ie aspecten van cJe gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze
CLB-consulten willen we problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet standaard controleert en
die je soms zelf nog niet hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je kind minder hoort, minder of slechter ziet, of een
andere bezorgdheid over een aspect van de ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger

voorkomen.
Even belangrijk voor ons is of je kind zich lekker voelt in zijn/haar vel (we noemen dat emotionele ontwikkeling)'

Verzet tegen CLB-consult door een bepaalde CLB-medewerker

r

Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een ClB-medewerker. De ouders of de bekwame leerling
kunnen zich verzetten tegen een medewerkervan het centrum die het ClB-consult uitvoert. ln dit geval

wordt het CLB-consult uitgevoerd door

o
o
o
o

r
o

o

ofwel een andere medewerker van ons CLB;
ofwel een medewerker van een ander CLB naar keuze;
ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.

ouders of de leerling laten dit weten aan het CLB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de
directeur van het CLB, Je kunt 'het verzet' ook persoonlijk afgeven op het CLB. Daar krij$ je dan een
ontvangstbewijs, De brief moet gedateerd en ondertekend zijn!

Je

Het CLB-consult moet plaatsvinden:
o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het cLB,
Als het CLB-consult uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwestie, dan moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na
het onderzoek aan het CLB bezorgd worden.
Als het ClB-consult door een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie wordt uitgevoerd die geen CLBmedewerker is, dan zijn de kosten van het cLB-consult voor jou en je ouders.

via de CLB-pedewerker vernemen welke aspecten van de gezondheid, groei en ontwikkeling moeten
worden onderzocht door de arts in kwestie,

Je kan

je hierover een document bezorgen zo snel mogelijk nadat men het verzet doorgaf aan de CLBdirectie.Het is belangrijk dat men dit document meeneemt naar de arts die het onderzoek alsnog zal uitvoeren bij
Het

CLB zal

een leerling.

Besmettelijke ziekten
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Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is
zo'n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op
school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn
opgesomd, zorger dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren:

r
o
o
De

Je
Je

meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het
informeert zelf het CLB.

Jouw huisarts verwittigt het

informeert.

CLB

CLB.

volgende besmettelijke ziekten moet men melden:

r Bof (dikoor)
. Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
r Buiktyfus
o Difterie
r Hepatitis A
r Hepatitis B
r Hersenvliesontsteking (meningitis)
o Kinderverlamming (polio)
o Kinkhoest (pertussis)
r Krentenbaard (impetigo)
r Mazelen
o Rode hond (rubella)
r Roodvonk (scarlatina)
r Schimmelinfecties
r Schurft (scabids)
e

Tuberculose

r Windpokken (varicella, waterpokken)
o Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten

die niet in bovenstaande lijst vermeld

worden, mag ook steeds contact worden genomen met het

o

CLB.

Covid-19

bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je moet
meewerken aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich

Je

op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische maatregelen.
Va ccin

aties

Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis
aan. lnformatie over het vaccinatieprogramma vind je hier.
Bij elk ClB-consult wordt nagekeken of je kind alle aanbevolen vaccinaties gekregen heeft. ls dat niet het geval,
dan word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden.
De

vaccinaties van het

CLB

zijn gratis. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het

CLB

vaccineert enkel

na schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of mature leerling.

Voor sommige studierichtingen kunnen bepaalde vaccinaties wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving: de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

lndividueel CLB-consu lt
We kunnen ook een niet-verplicht individueel contact uitvoeren.

We kunnen dat doen in de volgende gevallen:

1.
2.

als nazorg na een CLB-consult;
op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;
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3.

omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is

Veranderi

van school en CLB

lk ben niet langer ingeschreven in mijn school, Welk CLB begeleidt me?
Als je kind van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en

verantwoordelijk om je kind te begeleiden. Dat blijft zo tot je kind in een nieuwe school met een ander

CLB

bent

ingeschreven.
Ook als je kind uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaarvoor jou tot je kind een nieuweschool
gevonden hebt. Bij het zoeken naar een nieuwe school moeten de ouders en het kind wel actief meewerken'

opdrachten rond versl aggeving voor lee rlinsen met specifieke onderwiisbehoeften
lnleiding
Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke leerling
het gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die we bij iedere
leerling willen bereiken, Het gaat over alles wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of
studiebewijs te krijgen. Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht
op een getuigschrift of diploma, Als er bij een leerling iets in de weg zit om die maximale vooruitgang te maken en
het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan heeft deze leerling recht op aanpassingen (meestal STICORDImaatregelen) die het hem mogelijk maken om dat doel w6l te bereiken, De aanpassingen moeten wel redelijk of
haalbaar zijn voor de school.

Meestal volstaan stimulerende en/of compenserende en/of remedidrende en/of dispenserende maatregelen
(STICORDI-maatregelen) om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen. Soms is er ondersteuning

vanuit eenondersteuningsnetwerknodigomdieaanpassingenredelijkofvoldoendetemakenvoorhet
schoolteam. Soms zijn de aanpassingen onredelijk of onvoldoende om het gemeenschappelijk curriculum te
kunnen volgen. ln dat geval kan de leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen' Alle
partijen {school, ouder(s), leerling, CLB, .,.) overleggen hier samen over. Het CLB kan beslissen dat er nood is aan
een individueel aangepast curriculum (lAC) in het gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk

voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie ook verder: Buitengewoon onderwijs).

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs:
hulp vanuit de expertise vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk
Een nieuwe wiize van ondersteuning

Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een andere manier in het
gewoon onderwijs ondersteund, Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs
brengen de expertise samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en
de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften kunnen gewoon onderwijs volgen met de hulp van een ondersteuningsteam. Om uit te klaren
of een leerling hier nood aan en recht op heeft, wordt altijd samengewerkt met het CLB

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: wegens specilieke onderwiisbehoeften in
het gewoon onderwijs ol bii terugkeer uit het buitengewoon onderwiis
Binnen het GOI meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het
ondersteu ni ngs netwerk.
Na het doorlopen van de stappen van een handelingsgericht diagnostisch traject (verder: HGD-traject), kan een

leerling mogelijk aanspraak maken op deze extra ondersteuning:
1. De leerling zit in het gewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders, leerling en CLB besluit men dat de
leerling en de leerkracht extra expertise van het ondersteuningsnetwerk bovenop STICORDI-maatregelen nodig
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hebben.

2. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.

Gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk

.

lndien na het doorlopen van een HGD-traject van het CLB blijkt dat er nood is aan ondersteuning van het
ondersteuningsnetwerk, in combinatie met compenserende of dispenserende maatregelen binnen het
gemeenschappelijk curriculum, kunnen leerlingen ondersteuning krijgen. Het CLB maakt een'gemotiveerd verslag'
op. Het CLB maakt dit document op in samenspraak met school, ouders, leerling en eventuele anderen. Hierover
kun je meer informatie krijgen bij het CLB.

.

lndien tijdens het doorlopen een HGD-traject van het CLB blijkt dat de nodige aanpassingen onredelijk of
onvoldoende zijn voor het volgen van het gemeenschappelijk curriculum, wordt na akkoord van de ouders, een
'verslag'opgesteld. Met dit verslag kan de leerling een individueel aangepast curriculum volgen binnen het

gewoon onderwijs (en kan de leerling en het leerkrachtenteam ook ondersteuning krijgen vanuit het
ondersteuningsnetwerk) of kan de leerling de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs. Een leerling met
een 'verslag' wordt in een gewone school ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Hierover kun je meer

informatie krijgen bij het

CLB.

Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs

-

Als een leerling terugkeert uit het buitengewoon onderwijs en nog steeds een geldig 'verslag' heeft dat

toegang gaf

tot het buitengewoon onderwijs, wordt de leerling ingeschreven in het gewoon onderwijs onder

ontbindende voorwaarde. De school doorloopt dan een procedure. Hierover kan je meer informatie krijgen bij de
school en bij het

-

CLB.

terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan een leerling extra ondersteuning krijgen als dit nodig zou
zijn en de leerling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De regelgeving bepaalt wie daarvoor in aanmerking
komt. Het CLB gaat na of de school en de leerling ondersteuning nodig hebben, en of deze ondersteuning wel
Na

voldoende is voor leerling en schoolteam. Het CLB bespreekt dit met ouders en school tijdens een
'handelingsgericht diagnostisch traject'.
- Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen en er is bijkomend nood aan ondersteuning
vanuit het ondersteuningsnetwerk en de leerling voldoet aan alle criteria, stelt het CLB een 'gemotiveerd verslag'
op. Het CLB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling en anderen. Dit gemotiveerd verslag is nodig
om de extra ondersteuning te krijgen.
- Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, blijft het 'verslag' dat de leerling toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs bestaan. De school kiest er dan voor om na overleg met CLB en ouders en
leerling een individueel aangepast curriculum (lAC) uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de
leerling, om hem zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschrift behalen is niet de eerste

prioriteit, maar is ook niet uitgesloten. Ook deze leerlingen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het
ondersteuningsnetwerk. Dit kan op basis van het reeds bestaande'verslag'.
wisselt het (gemotiveerd)verslag uit met de school 6n de ondersteuner die je zal begeleiden. De
uitwisseling verloopt digitaal op een veilige manier via het lRlS-platform. De toegang tot het (gemotiveerd) verslag
Het

CLB

voor de huidige schoolstopt als je je inschrijft in een andere school.
Bu

itengewoon

o n derwijs

Soms besluiten school, ouders en CLB dat de aanpassingen die een leerling nodig heeft om het gemeenschappelijk

curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen volgen, niet volstaan of onredelijk zijn.Zij doen dat altijd na een
'handelingsgericht diagnostisch traject'.
Men besluit dan om de leerling een recht op toegang tot het buitengewoon onderwijs toe te kennen.
Buitengewoon onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren uit het
buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er bijzondere voorwaarden aan
verbonden.
Het buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. ln het buitengewoon secundair onderwijs
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zijn er types en onderwijsvormen. ln elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via onderwiiskiezer

Multidisciplinaire dossier en klachtenprocedure
Hier vind je meer informatie over je dossier en de klachtenprocedure.

Het multidisciplinaire dossier
Officieel heet het dossier het multidisciplinaire dossier, We geven de belangrijkste punten mee
Meer informatie vind je in de folder "Je dossier in het CLB"'
En natuurlijk kun je ook terecht bij de CLB-medewerker.

Wat staat er in mijn dossier?
Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer;

o administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, e,d,;
o sesevensover de CLB-consulten in het kader van de preventieve gezondheidszorg (zie Preventieve
gezond heidszorg);

o
o

o
o
o

gegevens over de vaccinaties;
gegevens over de profylactische maatregelen (zie 5 Besmettelijke ziekten);
gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;
verslagen van gesprekken;

resultaten van testen;

Wie krijgt toegang tot mijn dossier?
Het CLB-team
Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde CLB-medewerkers ontoegankelijk
gemaakt worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan
ook komen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Zij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de nietbekwame minder- of meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens on toegankelijk om de rechten van
'derden' te vrijwaren. En het kan ook gebeuren dat een CLB-medewerker in uitzonderlijke gevallen ambtshalve
geen toegang meer heeft,
De leerling zelf en de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken
De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling heeft recht op toegang

tot zijn dossier. Maar er zijn

enkele uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bv. informatie die enkel over een derde gaat, dan is daar
geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.

Het recht op toegang tot het dossier wordt altijd uitgeoefend onder begeleiding van een CLB-medewerker die
hierbij de nodige verduidelijking geeft.
Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het recht op toegang uitoefenen. Ook voor hen gelden
bovenstaande uitzonderingen, Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele
gegevens die over de andere ouder gaan. Als ouders een vertrouwenspersoon hebben aangeduid, dan heeft die
dezelfde toegangsrechten als de ouder(s).

Daarbuiten hebben ouders altijd een recht op toegang tot de gegevens die enkel henzelf betreffen

43

Meer informatie vind je in de folder "Je dossier in het CLB"

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon
De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon

die

r
.
o

meerderjarig is;
op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;
niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;

beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat
Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?
De 'eindverantwoordelijkheid'voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het CLB. Voor het

verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de
verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?
Als je ooit van school verandert, bezorgt het CLB van je oude school het dossier aan het CLB van je nieuwe school.
De directeur van het CLB van je oude school is de 'eindverantwoordelijke' voor deze overdracht.

lk wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd
Sommige eegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die

r
o
.
o
o
r

we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk

je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, e.d.);
devaccinatiegegevens;
de gegevens in het kader van de ClB-consulten;
de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim, ook wel spijbelen genoemd);

het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;
het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op ondersteuning.

Wie kan verzet aantekenen?
Tegen het overdragen van andere gegevens kun je'verzet aantekenen'. Hierbij geldt de volgende regel:

r

Word je bekwaam geacht? Dan kan jij zelf verzet aantekenen, We vermoeden we dat je vanaf

o

bekwaam bent, maar soms is dat vroeger of later,
Word je niet bekwaam geacht? Dan tekenen je ouders verzet aan.

t2 jaar

Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?

Vanaf het ogenblik dat de ouders (of naargelang het geval de opvoedingsverantwoordelijken of de bekwame

leerling) op de hoogte zijn gebracht van de overdracht, hebben ze tien dagen tijd om het verzet schriftelijk in te
dienen bij de CLB-directeur.

Mag het CIB gegevens aan anderen bezorgen?
Het

CLB

en zijn medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinaire dossier

44

aan anderen bezorgen. Dat is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school
jou
mogen we bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven, maar dan enkel die gegevens die de school nodig heeft om
je niet
op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou, of met je ouders indien

bekwaam bent, bespreken, Bij het doorspelen van degegevens houden we rekening met onzewerkingsprincipes
(zie: Het CLB en zijn werkingsprincipes).

Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinaire dossier
Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwiis

o

DemultidisciplinairedossierswordendoorhetCLBbewaardtottenminstetienjaarnadedatumvanhet
laatst uitgevoerde CLB-consult of de laatst uitgevoerde vaccinatie.
Bijvoorbeeld: Het laatste CLB-consult wordt uitgevoerd op 10 februari 2019. Het dossier blijft zeker bewaard

tot en met 10 februari 2029.

o Jedossiermagnietvernietigdwordenvoorje25jaarbentgeworden. lnbovenstaandvoorbeeldzoudit

o

betekenen dat je op 10 februari 2029 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.
Na die periode mag de directeur van het CLB beslissen dat de dossiers vernietigd worden' De procedure
daarvoor moet hij correct volgen.

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer
jaar
bewaard. Deze dossiers mogen pas vernietigd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. En ook pas tien
na de datum van het laatst uitgevoerde CLB-consult of de laatst uitgevoerde vaccinatie.

Permanente bewaring van enkele dossiers
Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard.

lnformatieplicht in verband met het multidisciplinaire dossier
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat

jij

en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden

geinformeerd.
Als er, na overleg met het CLB, 'betwisting' is over de verwerking van je persoonsgegevens kan men zich wenden

tot

de:

Gegevensbescherm i ngsautoriteit
Koning Albert ll Laan 15

Brussel12l.0
Belgid

+32 (0)2 ss3 20 8s
contact@toezi chtcom m issie.be

Klachtenprocedure
klachten over het beroepsgeheim van ClB-personeelsleden) gelden
dezelfde bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde "algemene klachtenprocedure"

Voor klachten over het

CLB (behalve de

van het schoolreglement.

Hebje een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure'

r

Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid,
moeten kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem besproken worden'

o

Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de
directeur van het

CLB.
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.

Binnen een termijn van tien kalenderdagen stuurt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarin

r

hij informatie geeft over de behandeling van de klacht.
De directeur gaat na of de klacht terecht is en stuurt dan een brief naar de klager met een samenvatting van
het onderzoek. De directeur zegt ook wat hij van de klacht vindt en waarom. Ook als de directeur de klacht
niet terecht vindt, stuurt hij de klager een brief om uit te leggen waarom hij de klacht niet terecht vindt,
Vanaf de ontvangst van de klacht heeft de directeur 45 kalenderdagen tijd om de klacht te behandelen.

o

Als iemand een klacht tegen een beslissing indient, blijft die beslissing gewoon gelden. Na het onderzoek

van de klacht kan eventueel een andere beslissing genomen worden. Het is ook mogelijk dat de oude
beslissing blijft bestaan.

Biikomende informatie van het clb

Onderwiiskiezer en CLBch@t
CLBch@t
H

eb

je als leerling vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets moet omgaa n? Heb

je vragen over je gezondheid of over het cLB-consult op het CLB?
H

eb

je

a

ls

ouder vragen over de studies, het gedrag of de gez ondheid

va n

je zoon of dochter? M aa k je je zorgen over zijn of haa r

welbevinden? Heb je vragen over de studiekeuze? Of wil je weten wat we als
Je kan

CLB

voor jou en je kinderen kunnen betekenen?

met elke vraag terecht op CLBch@t. Via CLBch@t kan je een anoniem chatgesprek hebben met een ClB-medewerker. De

medewerkerzal metjoukijkenhoejebestgeholpenwordt,

CLBch@tisbereikbaarnalTuurenopwoensdagnamiddag.

Meer informatie over de en de openingsuren vind je via; www.clbchat.be.

Onderwijskiezer

Op de website va n On

d

erwijskiezer vind je goede en betrouwba re informatie over het volledige onderwijslandscha p. Bovendien

is

er een

beschrijving van honderden beroepen, welke opleidingen je daar kunt voor volgen, filmpjes,... Er zijn hiernaast ook zelftests te vinden die
peilen naar je belangstelling voor de studierichtingen van het secundair onderwijs en je studiehouding.
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Veiligheid en gezondheid
Ziekte en toedienen van medicatie
jou of een door jou
De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats
opgegeven contactpersoon trachten te bereiken, lndien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal
de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij die is voorgeschreven door een arts 6n die omwille van
medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.
De

De ouders bezorgen de school een door de dokter ondertekend attest met daarop:

e
o
o
r
.
o
o
o
Je kan
I

de naam van het kind
de datum
de naam van het medicijn
de dosering
de wijze van bewaren

de wijze van toediening
de frequentie

de duur van de behandeling

daarvoor ook het formulier doktersattest 'toezicht op inname medicatie' in bijlage laten invullen en aan de

eerkracht overhandigen.

ln overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. ln
onderling overleg tussen de school, het CLB en jezelf wordt naar een passende oplossing gezocht.

Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je kind na het correct
innemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur.

Eerste hulp biionsevallen (EHBO)
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de EHBO-verantwoordelijke Nele De Weghe, Pascale Lambin, Tom

Vancutsem, Marita Marissens en Corine Vanhaelen'
Het eerstehulplokaal op school bevindt zich op het secretariaat, in de kleutertuin en polyvalente zaal.

procedure. Bij
Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de
dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks,
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur'
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Roken
geldt op alle vestigingsplaatsen een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van
tabakofvansoortgelijkeproductenzoalsdee-sigaret,deshisha-pen,heatsticks,... Hetrookverbodgeldtzoflel
Er

voor personeel, leerlingen, ouders, internen en bezoekers.
. in gesloten ruimten: altijd

.

:

in de buitenlucht: altijd

. tijdens activiteiten extra muros: altijd
De

school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding door leerlingen een

sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels. Ook de elektronische sigaretten en vapers vallen onder het
rookverbod.
Het GO! schaart zich achter'Generatie Rookvrij'en ijvert ervoor dat ook buiten de schoolpoort en tijdens
activiteiten buiten de vestigingsplaats (bijvoorbeeld tijdens verplaatsingen naar (sport)activiteiten, extra-

murosactiviteiten, ...) jongeren rookvrij kunnen opgroeien. Gezien de norm voor het GO! rookvrij is, maakt de
school vooraf duidelijk afspraken omtrent het rookgedrag. Als er dan toch al rookmomenten voorzien worden,
dan moet dit gecontroleerd gebeuren, afgebakend in de tijd en uit het zicht van de niet-rokers. De school
controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding optreden overeenkomstig de
leefregels van de school.

Alcohol en drugs
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op school

o

De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle leerlingen, Ook derden die de school betreden zijn

eraan onderworpen.

De

o

Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school, Het geldt ook als

.

leerlingen zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel.

school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen

overeen komstig de leefregels.
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Welbevinden
Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor gunstige leerprocessen en een
beschermende factor tegen risicogedrag.

respect
Het pedagogisch project 'samen leren samenleven' benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op
school heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele
geaardheid, genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz,

geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag
Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd' Situaties van

(vermoedelijk) (seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of
noden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.
past
Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanctioneerd. Dit
in het kader van het ruimere pestactieplan'

zorg en leerlingenbegeleiding
Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij
juf Marleen
vertrouwensleerkrachten of leerlingenbegeleiders. ln onze school zijn dit: juf llse, meester Stef en

participatiecultuur
participatie op school bevordert het welbevinden, ln het onderdeel 'participatie' lees je alles over de
betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid.

Voeding, dranken en tussendoortjes
Het reguliere aanbod in onze school

r

Bij ons op school wordt er permanent [gratis] water. aangeboden. Als leerlingen meer drinken, moeten ze

ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. Dit actiepunt gaat dus hand in hand met ons
gezondheidsbeleid.

r

Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school stimuleert leerlingen

tot een gezonde keuze.

De

aanbevelingen uit het GOlstandpunt zijn hierbijrichtinggevend (zievisietekst op GO! pro: http://pro'go.be/gezondheid-en-preventie/gezondheid/themas/voedingEr

en-dranken

)

geldt een verbod op alcoholische dranken, energie- (met cafeine en/of taurine) en hypertone sportdranken en

frisdranken.
Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water te gebruiken waarvan ze
tijdens de lesdag mogen drinken en dat zetijdens de pauzes kunnen (bij)vullen'
onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen. Wij organiseren daartoe op ma &
boekentasdagen', waarop de leerlingen (enkel) fruit als tussendoortje van thuis meebrengen.

do 'fruit-in-de-
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Verkee rsveil ige schoolomgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:

r Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer
ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen.Op de zoenzone kan men heel even de wagen stoppen om er
leerlingen af te zetten of op te halen en daarna weer door te rijden.

.
.

De fietsenstallingen voor leerlingen bevinden zich op het schoolterrein.
Een gemachtigd opzichter helpt leerlingen de straat oversteken en veilig de schoolpoort

te bereiken.

Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje enfof een fietshelm.

50

Schoolkosten
Schoolkosten
ln het GOI betaalt u geen inschrijvingsgeld voor je kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om
ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de
leerlingen kosteloos in bruikleen, Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken
ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen'

Lijst met materialen en voorbeelden
Bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,...

Constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen,
bouwdozen,.,.

ICT-materiaal

computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,...

lnformatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie,
hand boeken, schrift en, werkboeken en blaadjes, fotokopie6n, software,
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal

Kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, podzie, strips,..'

Knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoffen, textiel,...

M

ultimediamateriaal

audiovisuele toestel len, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler,...

M

uziekinstrumenten

trommels, fluiten,...

Plannings materiaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,.'.

Schrijfgerief

potlood, pen,...

Tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen,.',

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor
sociaal emotionele ontwikkeling

lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal),

Meetmateriaal

thermometer, weegschaal,...
Atlas - Globe - Kaarten - KomPas Passer - Tweetalige alfabetische

woordenlijst - Zakrekenmachine

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn
wij genoodzaakt een minimale blJdrage te vragen.

Achteraan de agenda staat een lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan aanrekenen'
Deze lijst vermeldt de verschillende kostencategorie6n die deel uitmaken van de bijdrageregeling:

r

De scherpe

maximumfactuur; dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de
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klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten

tijdens de onderwijstijd, e.d.). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het 66n jaar
verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht). Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan
de ouders een bijdragevragen van 50 euro voor de kleuters en 95 euro in het lager onderwijs.

o

De minder scherpe maximumfactuur:

dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen

de onderwijstijd. Het gaat om de GWP's zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, e.d

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen
idus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 480 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.
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Betwistingen en klachten
Alee mene klachte nprocedure
Een klacht ?

je bedenkingen bij een
Ben je niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect ? Of heb
concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school ? Dan kun je overwegen om een klacht in te
dienen.

ln principe kan iedere belanghebbende dergelijke klacht indienen'

Waar kun je met een klacht terecht

?

te
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling
bezorgen en samen te zoeken naar een oplossing.
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of handelt de klacht over het optreden
van de directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur of

klachtencoordinator van de scholengroep. Deze zijn te bereiken op volgende adressen

:

Algemeen directeur Scholengroep UNIK
Patricia Van Eekenrode

Nieuwstraat 122 A
1730 Asse
patricia.van.eekenrode@u ni k.be

Klachtencoordinator Scholengroep UNIK
Ben Verhaevert

Nieuwstraat 122A
L730 Asse
ben.verhaevert@u nik.be

je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen
directeur of de klachtencoordinator dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse
ombudsdienst, Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel, telefoonnummer 0800 240 50.
Ben

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve

je
diensten van het Gol. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kun terecht bij de
betrokken directeur of algemeen directeur of de klachtencoordinator. Heb je vragen over de toepassing van de
diverse procedures dan kun je dit aankaarten via klachten@g-o.be

Hoe dien je een klacht in

?

kunt telefonisch een klacht indienen of via briel mail- of faxbericht, Je kunt eventueel ook een afspraak maken
voor een persoonlijk gesPrek.
Volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding:

Je

r
r

jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres);
een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;
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.

de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van
de scholengroep.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht

?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.

lndien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zul je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. ie wordt op de hoogte

gebracht van het resultaat van dit onderzoek.
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de

betrokken directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch

wordt uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld

?

Volgens de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet dienen volgende klachten niet behandeld te worden:

.

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld

werd;

.

een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan 6dn jaar voor de indiening van de klacht hebben

plaatsgevonden;

o

een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een

jurisdictioneel beroep is ingediend (o,a. Raad van State);

o

.
.
.

een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs {inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
een kennelijk ongegronde klacht

o
o
o

een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen
een anonieme klacht
een klacht over het algemeen beleid en regelgeving van de Vlaamse overheid

Dien je toch dergelijke klacht in dan is de kans zeer groot dat deze zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk

zal worden verklaard.

Specifieke procedures
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie
of commissie. Je dient er een afzonderlijke klachten- of beroepsprocedure procedure te volgen.
Voor beroepschriften tegen het niet toekennen van een getuigschrift of een definitieve uitsluiting is een
georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien. Deze procedures kun je terugvinden in het

schoolreglement en dien je nauwgezet op te volgen en te doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten), Klachten
over het verloop van dergelijke procedures kunnen wel worden ingediend bij de directeur of algemeen directeur
van de school of scholengroep (bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling,
onvoldoende i nformatieverstrekking).
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een

aantal principes moeten houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten,
handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer informatie kun je vinden via de website.
Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake

54

leerlingenrechten. Meer informatie hierover kun je vinden via de website
je terecht bij de Vlaamse
Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs dan kun
Bemiddelingscommissie. lnformatie kun je vinden via volgende website'
Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het lnterfederaal Gelijkekansencentrum.

Beroepsprocedure teeen het niet toekennen van het setui sschrift basisonde rwi is
Je

wordt als ouder geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op

L

juli in ontvangst te

hebben genomen.

bezwaar
De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, kan door de ouders

worden betwist.
Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend),
volgend op de dag waarop de beslissing van het niet- uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de
ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde,

om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld'
Het overleg zelf vindt plaats binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire
feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop het is aangevraagd. De
datum van het gesprek wordt schriftelijk meegedeeld aan jou.
Tijdens het overleg kan je als ouder het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing genomen werd'
Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt,
Na het overleg zijn de volgende scenario's mogelijk:

r

De

ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de

betwisting in,

r
o

directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de
klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen'
De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuwte laten samenkomen.
De

De ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.

Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de beslissing van de klassenraad die
opnieuw is samengekomen. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum ,
beschouwen we de beslissing als ontvangen op die datum en begint de beroepstermijn te lopen'
De school

wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

beroep
Tegen eindbeslissingen over het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,kan je als ouder in beroep
gaan.
De mogelijkheid

tot beroep ontstaat pas, nadat via overleg geprobeerd is om constructief tot een oplossingte

komen,
Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde van het schoolbestuur, of nadat de klassenraad opnieuw
is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kan je als ouder schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met

omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep
instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen na het ln ontvangst nemen van de
beslissing. ln deze termijn worden zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en de statutaire
verlofdagen niet meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de oorspronkelijke beslissing van de
klassenraad ofwel tegen de herziene beslissing van de klassenraad.
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De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen, Deze bestaat uit interne leden en externe leden.
De

voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden

beslissing van de beroepscommissie
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen. Bij stemming is het

aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.
De ouders worden door de beroepscommissie gehoord.De beroepscommissie hoort de ouders binnen de 14

kalenderdagen na het samenroepen door de algemeen directeur.

ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.
De beroepscommissie neemt 66n van de volgende beslissingen:

o

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of

het niet voldoen aan de vormvereisten;

o
o

de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;
het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie,

Het resultaat van het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou als ouder meegedeeld uiterlijk op L5
september, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten)
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.
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Beroepsprocedure bi idefinitieve uitsluitine
Men kan tegen een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door
een beroepscommissie.

opstarten van het beroeP
(zaterdag,
De ouders moeten het beroep schriftelijk indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen
zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de schriftelijke
mededeling van de definitieve uitsluiting. Ze doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier

kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend,
Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
motivering van de ingeroepen bezwaren.
Tijdens de beroepsprocedure blijft je kind definitief uitgesloten.

beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.
De beroepscommissie bestaat uit interne leden en externe leden. Devoorzittervan de beroepscommissiewordt

door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.
Elk lid is stemgerechtigden is aan discretieplicht onderworpen.
Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend'
De beroepscommissie hoort de ouders binnen de L4 kalenderdagen na het samenroepen door de algemeen

directeur.
De beroepscommissie kan 66n of meer leden van de klassenraad, die een advies over de definitieve uitsluiting

heeft/hebben gegeven, horen,

De beroepscommissie neemt een van de volgende beslissingen:

r

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of

het niet voldoen aan

o
r

de

vormvereisten;

de bevestiging van de definitieve uitsluiting;
de vernietiging van de definitieve uitsluiting'

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie

Het resultaat van het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders ter kennis gebracht uiterlijk 45
kalenderdagen -vakantieperioden niet meegerekend -nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt
hiervan een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.
Binnen het GOI zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk
Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden vermeld

(term ijn en modaliteiten).
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lntern schrifteliik beroep bii tiidelijke uitsluitine
Binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname
van detuchtmaatregel kunnen de ouders schriftelijk een beroep indienen bij de algemeen directeur. Het gesprek

met de algemeen directeur vindt plaats binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep.
De ouders kunnen bij dit gesprek redenen aanhalen om de uitsluiting in te trekken. De algemeen directeur beslist

de dag na het gesprek of de beslissing al dan niet gehandhaafd blijft. De algemeen directeur brengt de ouders

binnen de 3 dagen na het overleg schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.
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Schoolverzekeringen
Schoolverzekeringen
Aan het runnen van een school zijn er een aantal aansprakelijkheidsrisico's verbonden . Door het afsluiten van

verzekeringen proberen wij dit als school in te perken'
Hierbij spelen de volgende specifieke verzekeringen een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van
de school.

De school is verzekerd bij Ethias onder de schoolpolis nummer 45'113.485'

Voor specifieke vragen hierover kan u terecht bij het secretariaat of directie
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Leefregels
Ordemaatregelen
Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is zeker nodig om vlot te functioneren.
Als die samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Enkel voor leerplichtigen in het lager onderwijs kan de school uitzonderlijk

Kinderen die in

orde-en tuchtmaatregelen nemen.

het kleuteronderwijs zitten, kunnen niet worden geschorst of uitgesloten.

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

.

een vermaning;

o
o
o

een mondelinge opmerking of schriftelijk nota in de agenda;
een schriftelijke straftaak;
een tijdelijke verwijdering uit de les of studie

tot het einde van de

les of studie voor maximum 66n lesdag

Ondertussen krijg de leerling een straf of een taak;

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.
Zowel de directeur al alle onderwijzende en opvoedend personeelsleden kunnen een ordemaatregel opleggen. Wij
brengen je als ouders hiervan op de hoogte.

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur met de leerling een begeleidingsovereenkomst sluiten
waarin duidelijk omschreven wordt wat van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als de leerling de
afspraken niet nakomt. De ouders worden hierover geinformeerd. De begeleidingsovereenkomst heeft een
beperkte duur en wordt voortdurend ge€valueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

Preventieve schorsing
Om de leefregels te handhaven kan de directeur of zijn afgevaardigde in zeer uitzonderlijke omstandigheden een
leerplichtige leerling lager onderwijs preventief schorsen; d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.
Deze bewarende maatregel geldt maximaal vijf opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn

afgevaardigde kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om deze periode 66n keer met vijf opeenvolgende
schooldagen te verlengen indien het tuchtonderzoek door externe factoren niet binnen deze periode kan worden
afgerond.
De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en

wordt

aan jou als ouder meegedeeld.

De school voorziet in opvang van je kind, tenzij ze motiveert waarom

dit niet haalbaar is.
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Tuchtmaatregelen
het geval
De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen bij zeer ernstige overtredingen. Dit is
het
is
voor
wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar voor anderen vormt of een belemmering
ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze
school in het gedrang brengt.
geen effect
De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen
hebben. Zeer ernstige overtredingen zijn onder meer opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk
essentidleveiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade
toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen, e.d.
M

ogelijke maatregelen zijn:

. tijdelijke uitsluiting
tijdelijke uitsluiting uit alle lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep voor een minimale duur van 66n
schooldag en voor een maximale duur van vijftien opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde
Een

spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad.
De school voorziet in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert waarom

dit niet haalbaar is.

De

school kan voorwaarden aan de opvang koppelen en zal met de ouders hierover afspraken maken.

. definitieve uitsluiting
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel

ook het

CLB

uit

na voorafgaand advies van de klassenraad waarin

vertegenwoordigd is'

Een definitieve uitsluiting gaat in hetzij onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling,

hetzij op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wordt de leerling in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten, dan blijft de leerling in de school
ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk 66n maand (vakantieperioden tussen l"
september en 30 juni niet inbegrepen) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting, wordt de
leerling definitief uitgeschreven, zelfs als er dan nog geen andere school voor de leerling gevonden is'
De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut van regelmatige leerling. Samen met het begeleidende
cLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school.

de
De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en

school acht dit niet haalbaar, dan motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders
Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling

uitschrijven.
Een leerling die uit de school uitgesloten werd en zich gedurende het lopende, het volgende 6n het

daaropvolgende schooljaar, opnieuw wenst in te schrijven in de school, kan geweigerd worden.
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Regels bij tuchtmaatregelen
tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen enkel uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van
verdediging waarborgt, mits men de volgende principes respecteert:
De

o

Men moet het voorafgaand advies van de klassenraad inwinnen. Bij een definitieve uitsluiting moet de
klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.

r
o

De intentie

tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld.

ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. ln dit tuchtdossier wordt het
advies van de klassenraad opgenomen. De ouders worden gehoord, Ze kunnen eventueel worden bijgestaan
De

door een vertrouwenspersoon.

o

De

tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van

de feiten.

o Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.
o De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde.
Deze beslissing

o

r
r

wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders meegedeeld v66r de

tuchtmaatregel ingaat met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.
De school geeft in de mededeling van de definitieve beslissing aan dat de ouders een beroep kunnen
instellen en verwijst tegelijk ook naar de bepalingen daaromtrent uit het schoolreglement.
Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
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Bijlagen
lnstemming met schoolreglement en
Zie bijlagen schoolreglement
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en eebruik van beeldmateriaal
Zie bijlagen schoolreglement

Doktersattest toezicht op inname medicatie
Zle bijlagen schoolreglement

Verlofdage n Schooliaar 2022-2O23
Zie bijlagen schoolreglement
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schoolrekeningen
zie bijlagen schoolreglement.

