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1.Welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom,  
jongen, meisje, 
jij, die voelde  
dat het leren niet altijd zo gemakkelijk ging. 
 
Jij mag zijn zoals je bent, 
om te worden wie je bent 
maar nog niet kunt zijn. 
En je mag het worden 
op jouw manier 
en in jouw tijd.  
Daniel Ofman 

 
 
Welkom, ouder, 
met vele zorgen en vragen 
over uw kind en zijn/haar toekomst. 
 
We willen  
u, beiden,  
graag begeleiden op deze ‘andere’, 
BUITENGEWONE weg van leren en leven. 
 
 
 
 
Bénédicte Eykerman, 
Directeur 
 
 
 
 
In deze brochure vindt u heel wat informatie. 
Deze tekst werd afgesloten op 26 juni 2017. 
Aanpassingen of nieuwe informatie werd aangeduid met een donkere achtergrond. 
Indien er in de loop van het schooljaar wijzigingen komen in het schoolreglement, laten we 
u dit weten via een brief. Ook op de website van de school (www.svbulo.be) kunt u deze 
schoolinfo terugvinden. 
Met de inhoudstafel op de volgende bladzijde, krijgt u een overzicht en kan u snel iets 
terugvinden. 
Heeft u ondanks alles nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. 
 
 

http://www.svbulo.be/
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2. Het pedagogisch project 
 

Het  pedagogisch project van onze school is gebaseerd op het leven en werk van Monseigneur Victor 

Scheppers. Victor Scheppers koos uitdrukkelijk voor de opvoeding van de jongeren die het moeilijk hebben 

in de maatschappij. Tot op de dag van vandaag blijft hij ons hiertoe inspireren.  

Zijn basisinspiratie werd uitgewerkt in 5 ankerpunten. 

 

 

2.1.Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld. 

 

Als Katholieke School voor Buitengewoon Onderwijs gaat onze bijzondere aandacht uit 

naar kinderen met specifieke zorgvragen, beperkingen of kwetsbaarheid. Vanuit onze 

evangelische opdracht voelen wij ons als team uitgedaagd om deze kinderen kansen tot 

ontplooiing te geven.  

 

Dit betekent concreet voor onze school dat wij basisonderwijs aanbieden voor kinderen met één of meerdere 

specifieke onderwijsbehoeften en een attest type basisaanbod, type 1 en type 8. Dit zijn kinderen van 6 tot 12-

13 jaar.  We brengen hen basisleerstof, -vaardigheden en -technieken bij die ze in het dagelijkse leven het 

meest nodig zullen hebben. 

 

We brengen onderwijs en zorg op maat en laten hen ervaringsgericht leren. 

 

We geloven in elk kind. Daarom trachten we zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de sterktes van het kind: 

we vertrekken van wat reeds aanwezig is bij het kind en trachten zijn sterke kanten in te zetten om kennis, 

vaardigheden en attitudes verder tot ontwikkeling te brengen. 

 

De speelleerklas is er voor niet-schoolrijpe eersteklassers. De belangrijkste leerstof van de derde kleuterklas 

wordt grondig herhaald. Nadien zetten de kinderen al een hele stap in het rekenen, lezen, schrijven en andere 

leerstof die in het eerste leerjaar aan bod komt. 

 

We evalueren jaarlijks de gemaakte vorderingen en laten een kind, indien mogelijk, terugkeren naar het gewoon 

onderwijs. Dit kan zowel om het gemeenschappelijk curriculum of een aangepast traject te volgen. Een 

inschrijving met attest basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Dit kan nadien eventueel verlengd 

worden. 

 

We willen dat elk van onze leerlingen later een goed plekje vindt in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. 

 

Via aangepaste groei binnen de school willen we onze leerlingen een realistische toekomstverwachting 

geven. We begeleiden onze leerlingen bij de terugkeer naar het gewoon lager onderwijs en bij de oriëntering 

naar passend secundair onderwijs. Bij dit laatste informeren we hen over mogelijke toekomstige 

beroepskeuzes. Zij kunnen hiervoor doorstromen naar het gewoon beroepsonderwijs of het buitengewoon 

secundair onderwijs. 

 

 

2.2. We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. 

 

Wij willen garant staan voor degelijk, boeiend en zorgzaam onderwijs. Onze school moet ook 

een plaats zijn waar leerlingen hun psychische, spirituele, lichamelijke, muzische, 

communicatieve en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en ontplooien.   

We zoeken elke dag opnieuw naar een gezond evenwicht tussen loslaten en leiden, bijsturen en sanctioneren, 

studie en ontspanning, ernst en humor. 

 

De klasleerkrachten werken in onze school samen met een multidisciplinair team, bestaande uit: een 

Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs (BLIO), leerkracht crea, leerkracht L.O., logopedisten, kinesisten 



Juni 2017 6 
 

en de schoolpsycholoog.  Ieder werkt vanuit zijn achtergrond en discipline samen aan eenzelfde doel, namelijk 

kinderen stimuleren tot groei in de verschillende domeinen van hun ontwikkeling. Deze ondersteuning kan 

geïntegreerd in de klaswerking gebeuren of tijdens een apart therapiemoment. 

Om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden, staat het team open voor vernieuwing en regelmatige vorming.   

Leerlingen zijn pas in staat om iets bij te leren wanneer ze zich goed in hun vel voelen. We willen dat onze 

leerlingen bij ons opnieuw succeservaringen kunnen opdoen, zelfvertrouwen opbouwen, weer plezier krijgen 

in leren, door te werken aan hun welbevinden en betrokkenheid. Belangrijke pijlers hiervoor zijn SEO 

(sociaal-emotionele ontwikkeling) bijvoorbeeld PAD lessen (Programma Alternatieve Denkstrategieën). 

 

Ook leren leren krijgt de nodige aandacht. Wij werken naar zoveel mogelijk zelfsturing, opdat onze leerlingen 

later in de maatschappij hun plan zouden kunnen trekken. Dit trachten we o.a. te bereiken door het gebruik 

van stappenplannen, door aandacht voor zelfredzaamheid, inspraak leren hebben in o.a. de leerlingenraad en 

de kindergemeenteraad,…. 

 

Wij willen bij onze leerlingen waarden en normen bijbrengen en bouwen aan hun weerbaarheid. Dit zullen ze 

later nodig hebben om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs en in hun latere werkomgeving.  

 

 

 

2.3.Voor élk kind bieden we kansen. 

 

Elk kind is uniek.  Elk kind heeft een eigen zorgvraag en dus nood aan een eigen aanpak en 

benadering. 

 

In onze school staat ontwikkelingsgericht werken voorop.  Dit betekent dat we vertrekken vanuit de noden, 

de zorgvragen van de leerling.  We geven hierbij zoveel mogelijk onderwijs op maat.  

 

Om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan die individuele zorgvragen van onze leerlingen 

differentiëren we waar nodig: leerlingen krijgen de leerstof op hun niveau en tempo aangeboden.   

Zij worden verdeeld over verschillende pedagogische eenheden op basis van hun kalenderleeftijd, emotionele 

leeftijd en taalniveau. Leerlingen zitten in groepjes en krijgen onderwijs volgens hun mogelijkheden en 

specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast wordt ook op regelmatige basis klasoverschrijdend gewerkt. 

 

 

2.4.We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid. 

 

We leven niet naast maar mét onze leerlingen. Zo kunnen we hen steunen, sturen en 

stimuleren.   

 

Door attentvolle betrokkenheid bij de leerlingen hebben we ook een rijkere beeldvorming van elk kind.  We 

hebben beter zicht op hun sterke kanten die we dan weer kunnen aanwenden om hun beperkingen te 

compenseren of bij te werken. 

 

We tonen veel belangstelling voor wat onze leerlingen bezighoudt en houden daarmee rekening bij de 

uitwerking van bepaalde lesinhouden. Wij trachten ons onderwijs zo functioneel mogelijk te maken voor 

onze leerlingen.  Wàt we hen aanbrengen moet zinvol zijn nu en betekenis hebben voor hun toekomst.   

 

We willen leerlingen ook aansporen om attentvol betrokken te zijn op elkaar, door coöperatieve werkvormen 

te gebruiken in de lessen, door samen te werken elkaars sterktes te leren kennen (en erkennen) en leren 

respect op te brengen voor elkaars zwaktes.   
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2.5. Onze verbondenheid biedt een wederzijdse houvast. 

 

De uitbouw van onderwijs en opvoeding in onze school zien wij als een gedeelde 

verantwoordelijkheid.  Dit veronderstelt teamwork tussen het schoolteam, de leerlingen en 

hun ouders.  Dit kan pas slagen mits eensgezindheid omtrent visie en naleving van gemaakte 

afspraken. 

 

Zo streven we bijvoorbeeld naar een leef- en werksfeer van begrip, respect, verdraagzaamheid, geduld, 

hartelijkheid en vertrouwen naar het voorbeeld van Jezus Christus. We vinden het belangrijk dat teamleden, 

ouders en leerlingen deze visie respecteren.  Dit kan enkel binnen een sfeer van openheid en flexibiliteit. 

 

Om die reden hechten we veel belang aan een goede wisselwerking tussen het team, de ouders en derden 

(vb. CLB, vorige school, GON-school…). Leerlingen en ouders hebben behoefte aan duidelijkheid. We moeten 

daarom onze verwachtingen, regelgeving, beoordelingsnormen… voldoende met hen communiceren.  Dit 

gebeurt aan de hand van de bundel ‘Schoolinfo’ met visie en  schoolreglement, bij het inschrijvingsgesprek, 

tijdens regelmatige oudercontacten, via agenda en rapporten… We vinden het belangrijk om ouders nog meer 

te betrekken bij ons schools gebeuren. Ook met de leerlingen zelf wordt regelmatig stil gestaan bij 

verwachtingen, afspraken, hun gedrag, het schools presteren… aan de hand van hun resultaten en rapporten. 

 

Ouders en leerlingen moeten in ons project een houvast vinden inzake wat wel en niet kan en waarom.  

Verbondenheid en eensgezindheid onder elkaar maken ons sterker en bieden ons ook houvast en 

duidelijkheid aan allen die zich betrokken voelen bij ons pedagogisch project. 
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3.Wie is wie? 
 

 

3.1. Schoolbestuur: 

 

Onderstaande personen zijn de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het beleid en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed 

verloop van het onderwijs. 

 

 

V.Z.W. Scheppers 

 Voorzitter: Br. K. Delvigne 

 Pastoor Bolsstraat 15 

 1652 Alsemberg 

 02/380 15 89 

 

Leden : Dhr. Eric Cromphout, Dhr. Luc Dekelver, Br. Marcel Rosiers, Dhr. Jan De Leener, Dhr. Walter 

Couder 

3.2. Directie:   

 Bénédicte Eykerman 

 

 

3.3. Secretariaat:  

 Annie Lauwereins 

 

 

 

 

3.4. Personeel: 

 

 

 

 

 

Leerkrachten 

 

 

 

 

 

Ilse Cornelis, Ilse Vanbelle, Peter Vanhaelen,  

Elke Belsack, Christine Deckx, Liesbeth Vanderlinden, Annemarie Kuyps, 

Liesl Luckx, Cindy Vandenberghen,  

BLIO Lieve Maes 

Leerkracht L.O. Jonathan Verckens 

Logopedisten  Jessica Adriaens 

Kinesisten Birgit Lauriks, Cindy Van Malder 

Schoolpsycholoog Ineke Debaere 

ICT-coördinator Martin Van Parys 

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.ph
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3.5. CLB. 

 

Onze school werkt samen met CLB-Halle 

Centrum Leerlingenbegeleiding voor het vrij en gemeentelijk onderwijs 

Ninoofsesteenweg 7, 1500 Halle, 02/356.55.23 

Mail: info@clbhalle.be www.clbhalle.be 

 

Als school hebben we met CLB-Halle een samenwerkingscontract waarin afspraken en aandachtspunten voor 

de leerlingenbegeleiding zijn vastgelegd. Dit contract werd met ouders besproken via de schoolraad. Niet 

alleen ons zorgteam en onze leerkrachten kunnen voor ondersteuning bij het CLB terecht. Ook als leerling en 

ouders kan je het CLB om hulp vragen. 

 

Wat doet een CLB? 

Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, 

preventieve gezondheidszorg, en psycho-sociaal functioneren. Je kan dus op het CLB met heel wat vragen 

terecht: je kind voelt zich niet goed, je kind heeft moeite met leren, je kind is angstig om naar school te gaan, 

je vermoedt lees- en rekenproblemen, je hebt vragen over de gezondheid van je kind,…  

 

Op sommige vragen krijg je meteen een antwoord. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met 

de CLB-medewerker wordt naar een haalbare, passende aanpak en oplossing gezocht. In een aantal gevallen 

verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde dienst. 

 

In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen samen. 

Een troef in het CLB is het wekelijkse teamoverleg, waarbij de verschillende teamleden samen, elk vanuit hun 

eigen deskundigheid, ideeën uitwisselen en een multidisciplinaire aanpak garanderen. Het belang van de 

leerling staat steeds centraal. CLB-begeleiding is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB werkt 

samen met de school vanuit een onafhankelijke positie. Je kan dus zeker ook los van de school bij het CLB 

terecht. 

  

Wie zijn de CLB-medewerkers in onze school? 

Contactpersoon voor onze school is Joachim Kindt, psycholoog. 

Hij is bereikbaar op het centrum (02/365 08 56 ) en regelmatig aanwezig op school. Ouders en leerlingen 

maken best vooraf een afspraak. 

De CLB-verpleegkundige is  Hilde D’haemer (02/365 08 67) 

De CLB-schoolarts is Kristien De Vos  

De CLB-medewerkers zijn bereikbaar op het centrum of op school. Alle contactgegevens zijn terug te vinden 

op de website www.clbhalle.be. 

 

Het CLB is open elke werkdag van 8.30u tot 16.30u, maandagavond tot 19.00u. 

Het CLB is gesloten tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen), tijdens de paasvakantie, en 

tijdens de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus. 

 

Is CLB-begeleiding verplicht? 

Door in te schrijven in de school kies je automatisch voor de begeleiding door het CLB waarmee de school 

samenwerkt. De school overlegt regelmatig met het CLB over het schools functioneren van leerlingen. Indien 

hieruit blijkt dat CLB-begeleiding wenselijk is, wordt eerst toestemming gevraagd aan de ouders (indien de 

leerling jonger is dan 12) of aan de leerling zelf indien hij ouder is dan 12 jaar. 

 

De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht: 

1. medische onderzoeken(in het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen om de 2 jaar onderzocht), 

2. maatregelen bij besmettelijke ziekten , 

3. tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden.  

 

Je kan medische onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden 

aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. 

mailto:info@clbhalle.be
http://www.clbhalle.be/
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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Het CLB-dossier 

Als er een begeleiding rond je kind wordt opgestart, maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met de 

begeleiding te maken heeft. We houden ons daarbij uiteraard aan enkele regels: in het dossier komen enkel 

gegevens die nodig zijn voor de begeleiding, de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid 

behandeld, het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ worden gerespecteerd.  

 

Meer informatie over de geldende regelgeving, ook in verband met recht op toegang en afschrift van het 

dossier, kan je op het CLB bekomen. We houden het dossier van je kind in het CLB nog minstens tien jaar bij 

na het laatste algemeen medisch onderzoek. 

Gaat je kind naar een andere school dan gaat het dossier naar de CLB-medewerker met wie die school 

samenwerkt. Jij hoeft als ouder daar niets voor te doen.  

Wil je niet dat het hele dossier doorgegeven wordt naar de nieuwe CLB-medewerker dan moet je dat schriftelijk 

meedelen, binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school. Sommige gegevens worden verplicht 

doorgegeven zoals identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht, inentingen, medische onderzoeken en 

de opvolging hiervan. 

 

Een klacht? 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te 

behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De 

procedure kan je vragen aan de CLB-medewerker of de directeur van je CLB. 

 

 

3.6 Ondersteuningsnetwerk. 

 

Voor de ondersteuning van kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften werken we 

samen met het ondersteuningsnetwerk West-Brabant – Brussel.  

 

 

 

3.7. Schoolraad. 

 

Onze school vormt samen met de drie basisscholen van Sint-Victor (Alsemberg, Beersel, 

Dworp) één schoolraad. 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 

samengesteld voor een periode van vier jaar.  

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden 

tijdens de lopende mandaatperiode. 

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie over en 

inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de 

eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke 

opvoeding van de leerlingen. 

Het huishoudelijk reglement en de verslagen liggen ter inzage bij de voorzitter en de directie. 

Administratieve zetel: 

  Schoolraad Basisonderwijs 

  Brusselsesteenweg 20 

  1652 Alsemberg 

Voorzitter: Marc Van Belle  

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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3.8.Leerlingenraad. 

 

Van elke klas is er één leerling (soms twee) die zijn/haar klas vertegenwoordigt in de 

leerlingenraad. Daar kunnen zij, onder leiding van twee leerkrachten, voorstellen doen i.v.m. 

afspraken, aankopen spelmateriaal, … 

Deze voorstellen worden dan later door het personeel, samen met de directie besproken. 

                         Indien mogelijk gaat de school in op hun voorstellen. 

 

3.9. Kindergemeenteraad. 

Elk jaar worden drie leerlingen afgevaardigd  naar de kindergemeenteraad. Zij vergaderen 

elke maand samen met kinderen van de andere Beerselse scholen o.l.v. de schepen van 

onderwijs.   

 

 

 

3.10. Scholengemeenschap. 

Onze school vormt samen met 6 andere vrije scholen uit de omgeving, de 

scholengemeenschap ‘Zoniënrand’. 

 

Deze andere scholen zijn: 

- Basisscholen Sint-Victor Alsemberg, Beersel en Dworp 

- Kleuter- en Lagere school Onze-Lieve-Vrouwinstituut Sint-Genesius-Rode 

- Kleuter- en Lagere school De Hoek Sint-Genesius-Rode 

Maandelijks komen de directies van deze scholen samen om vormingsactiviteiten voor het personeel te 

organiseren en om mekaar te ondersteunen. 

De coördinerend directeur van onze scholengemeenschap is Guido Sterckx. 

U vindt hem in de Pastoor. Bolsstraat 15, 1652 Alsemberg en kan hem bereiken via 02/383 10 17. 

 

 

 

3.11. Lokaal Overleg Platform. 

 

Wij maken met onze school deel uit van het Lokaal Overleg Platform (LOP)  

Beersel – Halle – Sint-Pieters-Leeuw. 

 

De deskundige ondersteuner namens het Departement Onderwijs is Mevr. Stefanie Carbon. 

U kan haar bereiken via telefoon: 0492/34 60 00, e-mail: stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be 

Indien u problemen zou ondervinden bij het inschrijven van uw kind, kunt u contact opnemen met de 

school of met mevr. Ine Marck. 

 

 

Nog enkele nuttige adressen: 

 

- klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen:  

                                                                           Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

                                                                           Guimardstraat 1 

                                                                           1040 Brussel 

                                                                           02/507 06 01 

                                                                           klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

  

 

- Commissie inzake Leerlingenrechten Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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 H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert-II laan 15,lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02/553 92 12 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

- Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

t.a.v Marleen Broucke 

Adviseur 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02/553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  

 

 

- Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting 

Voorzitter: Geert Vanthienen 

Adres: Sint-Lambertusstraat 28 

1910 Kampenhout 
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4. Schoolreglement  
 

4.1. Inschrijvingen. 

 

De inschrijvingsmomenten worden vastgelegd in het Lokaal Overlegplatform voor 

Basisonderwijs van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 

De jaarlijkse data worden meegedeeld na overleg in het LOP. Onze school werkt met 

voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit 

(broers en zussen) en  kinderen van personeel. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen 

gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in de brochure van het LOP, op onze website, 

…  

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt 

en de verwantschap aantoont (trouwboekje, identiteitskaart, SIS-kaart, geboortebewijs, …). 

Tevens is een inschrijvingsattest van het CLB vereist: attest basisaanbod en gemotiveerd verslag. 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin 

het 6 wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens 

leerplichtig. 

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat 

aanvangt in het jaar dat hij/zij 13 jaar wordt. Het volgen van het buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog 

met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad 

en het CLB nemen ouders daaromtrent een beslissing. 

 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is 

evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig 

zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.  

Uw kind is verplicht om alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerlingengroep te volgen. Om 

gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 

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

school. Bij elke wijziging van het schoolreglement krijgen de ouders een brief hierover, waarbij ze zich opnieuw 

schriftelijk akkoord verklaren. Indien de ouders zich niet akkoord verklaren met de wijziging, eindigt de 

inschrijving van hun kind op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of daaraan voorafgaande 

schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

 

 

 

Engagementsverklaring. 

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

school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun 

van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten 

we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 
  

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking 

van de school. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  

Daarvoor plannen we oudercontacten. 

Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact 

kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, verwachten wij dat u met ons contact 

opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen i.v.m. de evolutie van uw kind. Wij 

verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van 

uw kind en steeds aanwezig bent op onze oudercontacten.  

Wij engageren ons om te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande 

oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

Wij verwachten van ouders dat zij specifieke noden van hun kind meedelen aan de school. De school zal 

onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te bieden op vlak 

van onderwijs, therapie en verzorging. Wanneer dit niet het geval is, brengt de school de ouders zo snel 

mogelijk op de hoogte. De school zoekt samen met de ouders naar een andere oplossing, indien zij dit wensen. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  
 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement Onderwijs en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9.00 uur verwittigt 

bij afwezigheid van uw kind.  

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich 

niet onttrekken aan deze begeleiding.  

De samenwerking met het CLB staat beschreven vanaf pg. 9 

 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit 

doen we o.a. door het werken in niveaugroepen, het werken met een leerlingvolgsysteem, het organiseren 

van klassenraden en, het opstellen van een individueel handelingsplan. Heel wat kinderen hebben op 

bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. 

Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunt u dit melden aan de directie.  We gaan dan samen met 

u na welke aanpassingen in onze schoolstructuur nog nodig zijn.  De school kan ook zelf aanpassingen 

voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  

We zullen u als ouder informeren hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden.  

U wordt hiervoor uitgenodigd op een oudercontact. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg, de 

afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Dit alles is in het belang van het kind. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan 

ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er ons toe alle 

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 

(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en er alles 

aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  

 Zelf Nederlandse lessen te volgen.  

 Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het 

leren van zijn lessen, …  

 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten. 

 Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep of bij een 

Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).  

 Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te 

praten. 

 Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

 Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind 

zelf te laten lezen.  

 Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. 

 Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  
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 Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten, taalkampen,…. 

 

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

uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject 

voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

 

4.2. Begin en einde van de lessen (aanwezigheden). 

Wij vragen alle ouders om de kinderen tijdig naar school te brengen.  

Bij het belsignaal vragen wij de ouders de school te verlaten en hun kind toe te vertrouwen 

aan de leerkracht. Vanaf 9u worden de schoolterreinen afgesloten.  Indien u het schoolterrein 

wilt binnen komen, dient u zich aan te melden aan het secretariaat via de bel aan de groene  

                        poort. 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Van 9.00-13.00 

Van 14.00-15.40 

Van 9.00-13.00 

Van 14.00-15.40 

Van 9.00-11.45 

 

Van 9.00-13.00 

Van 14.00-15.15 

Van 9.00-13.00 

Van 14.00-15.15 

 

4.3. Contactmogelijkheden (Steeds op afspraak). 

 

Gelieve steeds een afspraak te maken indien u één van de leerkrachten, therapeuten, 

schoolpsycholoog of directie wenst te spreken.  

We zoeken dan samen naar de best mogelijke oplossing. 

De ouders, die een afspraak hebben met een personeelslid, dienen zich steeds te melden op het 

secretariaat ten einde de activiteiten in de school niet nodeloos te storen. 

Bij problemen onder leerlingen vragen we om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de 

directie. Neem geen rechtstreeks contact op met een andere leerling aub. 

 

 

4.4. Schoolagenda / correspondentiemap. 

Wij vragen de ouders om DAGELIJKS de schoolagenda of de correspondentiemap van uw 

zoon/dochter na te kijken en te ondertekenen. Dit geldt voor alle klassen. Het is een belangrijk 

contactmiddel tussen leerkracht en ouders. 

Wijzigingen in verband met de verlofdagen, bijzondere activiteiten e.d.m. worden meegedeeld 

via een brief of de agenda. Gelieve de berichten te ondertekenen en het mapje de volgende  

                         klasdag mee te geven. 

 

 

4.5. Taken en lessen. 

Het maken van taken en leren van lessen bouwen we gedurende de schoolloopbaan van de 

leerling geleidelijk op. Hierbij is ‘leren leren’ het uitgangspunt, waarbij onze leerlingen stilaan 

goede leer- en werkattitudes verwerven.  

 

Hierbij denken we concreet aan: 

- Kennis en vaardigheden verwerven 

- Verzorgd leren werken 

- Taken en opdrachten leren plannen en spreiden 

- Zelfstandig leren werken 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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- Eigen werk nalezen en verbeteren (= zelfcorrectie) 

- Aangekondigde toetsen zelfstandig voorbereiden 

 

Afspraak binnen de school is dat de kinderen van de basisgroep huiswerk krijgen op maandag en dinsdag. 

De anderen krijgen huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. 

Vergeten we niet dat elk kind ook nog nood heeft aan een gezonde ontspanning en voldoende nachtrust! 

 

 

4.6.Opvang. 

 
Alle schooldagen is er opvang voorzien vanaf 7.00 uur. 
Ook na schooltijd is er opvang. Dit toezicht eindigt om 18.00 uur. Na 18.00 uur is er geen 
opvang meer verzekerd en is de dienst opvang niet meer verantwoordelijk voor uw kind. 
Kinderen die na 18 uur worden afgehaald zullen de toezichters extra moeten betalen. De 

ouders dienen € 5 per bijkomend kwartier te betalen. Bij vermoeden van misbruik kan het kind in het voor- en 
naschools toezicht worden geweigerd. 
 
De opvang dient betaald te worden van 7.00 uur tot 8.00 ’s ochtends en van 16.00 uur tot 18.00 uur ’s avonds. 
Per half uur wordt er € 0,75 aangerekend per kind. Vanaf het derde kind is er een korting van 25%. De facturen 
worden maandelijks aan de ouders bezorgd. 
 
Op woensdagnamiddag worden de kinderen tot 13.00 uur op school opgevangen. De kinderen die langer in 
de opvang moeten blijven worden naar de gemeentelijke opvangdienst "de Malleboot" gebracht. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk. Voor de prijzen verwijzen we naar het secretariaat van de Malleboot Lot 
 (tel.: 02/331.02.43). 
 
Tijdens facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen wordt er GEEN opvang voorzien. 
 
De opvang wordt verzorgd door “Infano vzw”. De school stelt enkel de lokalen ter beschikking. Facturen en 
betalingen zullen geregeld worden met “Infano vzw”.  
 
Attest voor de belastingen: Infano vzw is verantwoordelijk voor het bezorgen van  de attesten voor de 
belastingen. De attesten worden enkel bezorgd indien alle tegoeden betreffende deze opvang betaald werden. 

 

 

4.7. Afwezigheden. 

We verwachten dat de leerlingen de school regelmatig bezoeken.  

In geval van afwezigheid, vragen wij dat u ons zo spoedig mogelijk verwittigt. 

Hieronder vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en 

wat uw verplichtingen terzake zijn. Kinderen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige 

leerling. Dit kan gevolgen hebben voor de leerling, de ouders en de school. 

 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 

 

A. Ziekte 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.  

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, 

een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel 

mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 

doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één 

medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan 

effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:  

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
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- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. 

de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,… 

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje 

kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. In het begin van het 

schooljaar krijgt u van de school een voorgedrukt briefje met 4 strookjes die u kan afknippen (zie agenda). 

Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 

U verwittigt de school onmiddellijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

 

 

B. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als 

uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 

2. Het bijwonen van een familieraad; 

3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader 

van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, 

overstroming,..); 

6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende 

godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en 

protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen 

vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); 

voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther 

(1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het 

Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het 

katholieke Paasfeest. 

Voor de afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (1 t.e.m. 5) of 

een door u geschreven verantwoording (6) 

 

 

C. Afwezigheden mits toestemming van de directeur 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 

1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of 

aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. 

vervat onder 1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten 

terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen. 

2. Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van 

een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een 

kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn 

(hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 

3. In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden 

moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.  

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording  van de afwezigheid aan de school 

bezorgen. 

4. Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts 

toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de 

volgende elementen: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 

- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse 

Gemeenschap; 

- een akkoord van de directie. 
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5. De deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs maar zelden voor, 

maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de 

leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er 

geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie. 

Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur, zijn geen  automatisme, geen recht dat u kan 

opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. 

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan 

(vroeger vertrek of latere terugkeer). De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is vanaf 1 september 

tot en met 30 juni. 

 

 

D. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –

artiesten en woonwagenbewoners. 

Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de 

andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde 

afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties 

voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op 

voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind 

in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact 

zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. 

Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende 

bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark) , dan moeten uw kinderen uiteraard elke 

dag op school aanwezig zijn. 

 

 

E. Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden, zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als 

problematische afwezigheden. 

De school zal de ouders contacteren bij problematische afwezigheden en deze afwezigheid melden aan het 

CLB. De school en het CLB zullen, samen met de ouders, afspraken maken. 

Vanaf 5 halve schooldagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB en kan er een 

begeleidingstraject opgestart worden. Dit begeleidingsdossier is ter inzage van de verificateur. De ouders 

worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

De leerplichtwet bepaalt dat ouders bij misbruik gestraft kunnen worden. Bij ernstig misbruik kan het gerecht 

de ouders vervolgen voor de politierechtbank of maatregelen voor de jongere vorderen via de 

jeugdrechtbank. 

 

 

 

4.8. Klassenraden. 

 

De klassenraad bestaat uit de klasleerkracht(en), de logopedist, de kinesist, de BLIO-

leerkracht, de schoolpsycholoog, de CLB-medewerker en de directeur.  

Tijdens de klassenraden wordt de totale evolutie van elke leerling besproken. 

De klassenraden worden 3 maal per jaar georganiseerd (begin-midden-einde). 

De klassenraad maakt een individueel handelingsplan op voor uw kind en een groepswerkplan voor de 

klasgroep waarin uw kind les volgt. Bij een attest basisaanbod evalueren we minstens na twee jaar of terugkeer 

naar het gewoon onderwijs mogelijk is. 

Relevante informatie uit de klassenraden worden via oudercontacten of het rapport aan de ouders 

doorgegeven. 

De schoolpsycholoog en de directie zijn eindverantwoordelijken van de klassenraden. 
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4.9. Vormen van leerlingengroepen. 

 

De klassenraad bepaalt aan de hand van verschillende testen en evaluaties in welke 

pedagogische eenheid uw kind terecht komt. In een pedagogische eenheid zitten in principe 

maximum 14 leerlingen. Indien nodig, kan de klassenraad ook beslissen dat er voortijdig een 

stop wordt gezet of uitbreiding plaats heeft in een bepaald pedagogische eenheid. 

 

 

4.10. Rapporten. 

 

De vorderingen van uw kind kan u o.a. volgen in het rapport dat drie keer per jaar wordt 

meegegeven. Dit zijn resultaten of onderwerpen van de vergaderingen van de klassenraden 

die rond dezelfde periode plaatsvinden. Op de oudercontacten kunnen  we u, indien nodig, 

bijkomende vragen stellen. U bent op dat moment natuurlijk ook welkom met uw vragen omtrent 

uw kind. 

Hoe uw kind zich gedraagt in de klas en op school kan u zien in de schoolagenda, maar zeker ook in het 

tweemaandelijks leefrapport. Deze rapporten worden meegegeven op 30 november 2017, 27 februari 2018, 

28 juni 2018.  

 

 

4.11. Omgaan met leerlinggegevens. 

 

De school houdt rekening met de wet op de privacy. Ouders krijgen de garantie dat alle 

persoonlijke gegevens enkel door de klassenraad aangewend worden onder de toepassing 

van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen.  

Ook maken we voor de schoolverlaters een persoonlijk document (BASO-fiche) om de overgang naar het 

secundair onderwijs optimaal te laten verlopen. Dit document bevat relevante informatie over de 

onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld de sterke kanten van uw kind als ook gegevens over 

eventuele onderwijsbehoeften, leerstoornissen, belangrijke medische gegevens, …. U krijgt dit document in 

de loop van het derde trimester, zodat u dit kan gebruiken als u uw kind inschrijft in het secundair onderwijs. 

Wij vragen onze ouders deze BaSO-fiche persoonlijk aan de secundaire school waar hun kind ingeschreven 

wordt te overhandigen.  Dit biedt de grootste garantie op een vlotte instap in het secundair onderwijs en stelt 

de school in de mogelijkheid reeds heel snel in de gepaste ondersteuning of aanpak te voorzien.  

Bij de inschrijving duiden de ouders ook aan of zij toestemming geven om informatie op te vragen in de vorige 

school. 

De school geeft geen klas-, adres- of telefoonlijsten door aan andere ouders of derden. Ouders die onderling 

gegevens willen uitwisselen, zijn natuurlijk vrij dit te doen. 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende 

voorwaarden. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan en de 

overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders 

kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden 

kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de 

schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

Recht op inzage en toelichting 

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

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de 

ouders een kopie willen, kan dat, na afspraak met de school. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn 

terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 

medeleerlingen. 

Via het schoolsoftwarepakket worden een aantal leerlinggegevens automatisch doorgestuurd naar het 

Departement Onderwijs (dienst AgODi). 
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4.12 Terugkeer naar het gewoon onderwijs. 

 

Na maximum twee jaar onderricht bij ons op school wordt bij een evaluatie tijdens de klassenraad nagegaan 

of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is en welke ondersteuning daarvoor aangewezen is. 

 

 

4.13. Attest BuLO. 

 

Iedere leerling krijgt bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs een attest met de 

vermelding van het aantal gevolgde schooljaren onderwijs en het type. Aan een leerling uit 

het buitengewoon onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt worden indien de 

bereikte leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom 

of een regelmatige leerling in voldoende mate deze leerdoelen heeft bereikt. De beslissing van de klassenraad 

is steeds het resultaat van een wel overwogen evaluatie in het belang van de leerling. 

 
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. 

Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de 

ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de 

bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet 

het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. 

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst 

te hebben genomen. Bij niet ontvangst hiervan, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar. 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar. 

- De gegevens uit het LVS. 

- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven 

aan de leerling. 

- De groei die de leerling gedurende de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont. 

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

Beroepsprocedure: 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de 

beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten 

werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het 

niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 

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

beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders 

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie:  

 

 Geert Van Thielen  

 Van Helmontstraat 29  

 2060 Antwerpen 
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Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom 

het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de 

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de 

ouders grondig zal onderzoeken.  

 

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor 

een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs 

toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief aan de ouders ter 

kennis gebracht. 

 

4.14. Afwijkend gedrag. 

 

Zowel in de klassen als in de hele school zijn er leefregels. Op die manier kunnen we samen-

leven. Als dit niet lukt, kan er een maatregel genomen worden. 

Bij ernstige feiten kan een klassenraad samengeroepen worden om te bekijken op welke 

manier de leerling kan tonen dat hij/zij ons vertrouwen opnieuw kan verdienen. 

De genomen maatregel moet het kind of de jongere helpen zijn gedrag te verbeteren en zich zo aan te passen 

dat de goede samenwerking met alle personeelsleden van de school opnieuw mogelijk wordt. 

Indien een leerling met opzet zich onttrekt aan het toezicht, start de school de procedure “weglopen”, waarbij 

de politie wordt ingeschakeld als hij/zij zich buiten het schooldomein begeeft. 

 

Wanneer het gedrag van het kind of de jongere een ernstig probleem blijft, zodat hij het onderwijs- en/of het 

pedagogisch project in gedrang brengt, kan de klassenraad beslissen tot schorsing of ev. uitsluiting. 

 

 

4.15.Schorsen en uitsluiten. 

 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 

ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of 

psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of 

anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 

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

 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 
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Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen 

om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een 

tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de 

betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt 

opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 

schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, 

indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 

directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

1. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het 

advies van de klassenraad. 

2. Na het gesprek wint de directeur het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In 

geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB 

die een adviserende stem heeft. 

3. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd 

voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de 

ouders. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en 

binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing 

vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

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

uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 

schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer 

verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat 

hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

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

het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt 

uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 

leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere 

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

die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je 

kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan 

de ouders.  

 

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 

wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) 
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Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als 

volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 

beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie:  

Geert Van Thielen  

Van Helmontstraat 29 

2060 Antwerpen 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom 

het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de 

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de 

ouders grondig zal onderzoeken. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders uitnodigen voor een gesprek.  De ouders kunnen zich daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het 

gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.  Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.  De schoolvakanties schorten de 

termijn van 10 dagen op.  

 

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

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen 

met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

 

 

4.16. Onderwijs aan huis. 

 

Kinderen, die lange tijd ziek zijn, hebben per week recht op een aantal uren (4 lestijden per 

week) onderwijs aan huis. Dit onderwijs is kosteloos voor de ouders. Als een kind meer dan 21 

dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag 

indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van 

beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan 

huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van 

het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en 

de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Een kind heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

 Meer dan 21 kalenderdagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, ook bij deeltijdse afwezigheid, 

 Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 

4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken 

periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve  schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, 

heeft het recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis,  

 De ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij de directeur; 

uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch 

onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
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schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch 

ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten 

gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist, 

 De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling mag ten hoogste 20 km bedragen. 

 

 

4.17. Sponsoring. 

 

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse 

Gemeenschap en de rechtspersonen die daar vanaf hangen (reclame en sponsorbeleid): bij 

projecten en feestelijkheden kan uitzonderlijk hulp ingeroepen worden van sponsoring.  

 

Kinderen of ouders worden niet aangezet tot consumptiegedrag. Op school wordt in principe geen reclame 

gevoerd noch ontvangt de school sponsoring van organisaties en/of personen. Indien dit uitzonderlijk toch 

voorvalt, dan zal dat uiteraard steeds gebeuren met respect voor de wettelijke beginselen van zorgvuldig 

bestuur. 

 

 

4.18. Vrijwilligers. 

 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 

wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om 

aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een 

schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 

organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

 

 

Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij VZW Interdiocesaan Centrum. De polis ligt ter inzage op het 

schoolsecretariaat 

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor 

vrijwilligersactiviteiten. 

Aansprakelijkheid 

Vrijwilligers zijn gedekt voor burgerlijke aansprakelijkheid als zij schade zouden aanrichten aan derden. 

Wanneer de vrijwilliger in overtreding gaat, zal zijn eigen verzekering moeten aangesproken worden. Eigen 

lichamelijke letsels zijn verzekerd. (non-verlies bij werkonbekwaamheid is niet gedekt) 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is 

tot geheimhouding. 

 

 

4.19. Leerlingenvervoer. 

 

Het leerlingenvervoer is gratis, indien de kortste weg naar de school niet langer is dan de 

kortste weg naar een andere school van hetzelfde net voor buitengewoon onderwijs type 1, 

type 8 en basisaanbod. Het Ministerie van Onderwijs beslist hierover. 

 

 Rit 1: Vorst – Drogenbos – Ukkel – Linkebeek - Beersel – Alsemberg 

 Rit 2: Overijse – Hoeilaart – Sint-Genesius-Rode 

 Rit 3: Dworp - Huizingen – Ruisbroek – Lot 
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Dit zijn de basisgemeenten waarop we ons baseren.  

We kunnen, na akkoord, van het Ministerie en De Lijn, de ritten uitbreiden. 

De uurregelingen worden begin schooljaar doorgegeven en zijn vatbaar voor wijzigingen. 

 

 

4.20. Busreglement BuLO Sint-Victor. 

 

1. De ouders en de busbegeleidster duiden samen de afgesproken plaats aan waar de 

kinderen worden op –en afgehaald door de bus. 

2. De kinderen zijn tijdig aanwezig en staan klaar op de afgesproken plaats. 

3. De ouders (of de door de ouders aangestelde persoon) halen hun kind af aan de bus 

op de afgesproken plaats. 

4. Indien de ouders (of de door de ouders aangestelde persoon) afwezig zijn, dan verklaren de ouders 

schriftelijk dat hun kind alleen op de afgesproken plaats mag afgezet worden. 

5. De ouders zijn burgerlijk verantwoordelijk voor hun kind tijdens het wachten op de bus tot de opstap en 

vanaf de afstap op de afgesproken plaats. 

6. De kinderen gedragen zich beleefd op de bus tegenover iedereen: de medeleerlingen, de busbegeleidster, 

de buschauffeur, ouders, andere mensen op de straat,… 

7. Op de bus kunnen kinderen luisteren naar muziek, maar enkel met oortjes. Op die manier worden andere 

kinderen en de chauffeur niet gehinderd. 

8. De kinderen zitten op een door de busbegeleidster/ directie aangeduide plaats. 

9. Om de veiligheid op de bus te bevorderen maken de kinderen zich vast met hun veiligheidsgordel, als 

deze aanwezig zijn op de bus. 

10. De kinderen blijven zitten tot de bus tot stilstand is gekomen. 

11. Op de bus wordt NIET gegeten of gedronken. 

12. Klachten over het gedrag van de kinderen worden door de busbegeleidster opgetekend en aan de directie 

overgemaakt. Ernstige klachten worden met de kinderen en ouders besproken. Indien nodig zal de directie 

beslissen om een leerling te schorsen van de bus voor één of meerdere dagen. Bij zware of weerkerende 

klachten kan de schorsing definitief zijn. De leerling is echter verplicht om aanwezig te zijn op school. 

13. Ongevallen die gebeuren ten gevolge van verkeersongevallen, vallen ten laste van de busverzekering. 

14. De ouders zijn verantwoordelijk voor opzettelijke schade en/of vandalisme door hun kind aangebracht aan 

de bus. In dit geval zullen de ouders de rekening moeten betalen. 

15. Wijzigingen of afwezigheden worden door de ouders tijdig verwittigd op het secretariaat van de school 

(telefonisch of via schoolagenda) en aan de busbegeleidster. 

16. Voor elke leerling moet een toestemming voor busvervoer aangevraagd worden bij het Ministerie. Hierdoor 

kunnen kinderen, die geen toestemming kregen, niet mee met de bus. Hier wordt geen uitzondering op 

gemaakt, ook niet voor één keer. 

17. Bij extreme weersomstandigheden, is het belangrijk om naar het weerbericht te kijken of te luisteren. Bij 

twijfel contacteert u de busbegeleidster (telefoonnummer ontvangen bij het begin van het schooljaar). Het 

is mogelijk dat de bus op zo’n moment enkel op de hoofdwegen kan rijden. U maakt dan best concrete 

afspraken met de busbegeleidster. Indien de bus helemaal niet kan rijden, is er op school opvang voorzien 

voor de leerlingen, maar zorgen de ouders zelf voor vervoer. 

18. Er kan geen extra materiaal meegegeven worden met de bus, zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

directie. 

19. Ramen en deuren blijven gesloten. Enkel de busbegeleidster kan hiervoor toestemming geven. 

 

Bij het niet naleven van de busafspraken wordt een gedragskaart (geel en rode stippen) gehanteerd. Bij 

extreme moeilijkheden is een schorsing van het busvervoer voor één of meerdere dagen mogelijk. De leerling 

wordt wel verwacht op school aanwezig te zijn. Dit betekent dat de ouders dan zelf moeten instaan voor het 

vervoer van en naar school. 
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4.21. Veiligheid. 

 

Er is een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Op open 

plaatsen geldt dit rookverbod op weekdagen tussen 6.30u. ’s morgens en 18.30u. ’s 

avonds. Tijdens uitstappen is het ook verboden te roken tussen 6.30u. ’s morgens en 

18.30u. ’s avonds.  

 

Bij overtredingen kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 

Op het schooldomein zijn geen honden of andere dieren toegelaten, tenzij akkoord van de directie. 

Na de openingsuren van de school vragen we om het schooldomein niet te betreden. De verzekering dekt 

dan ook geen ongelukken meer.  
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5. Afspraken 

5.1. Houding. 

Wij vragen een beleefde houding van alle leerlingen tegenover de andere leerlingen, de 

leerkrachten, de paramedici, het personeel van het secretariaat, de buschauffeurs, de 

busbegeleiders en het onderhoudspersoneel. 

Wij vragen dat alle leerlingen zich uitdrukken in een algemeen beschaafde omgangstaal: het 

Nederlands. 

Wij verwachten dat zij tijdens hun spel respect hebben voor hun speelkameraadjes evenals voor hun kledij en 

het materiaal. Zo spelen we op de speelplaats niet met harde ballen. 

Kledij 

De kledij op school en op buitenschoolse activiteiten zal gepast, sober en verzorgd zijn. 

Petten, mutsen, hoofddoeken en andere hoofddeksels worden tijdens de lessen niet gedragen. 

Indien leerlingen een opmerking krijgen over de kledij, houden ze daar ook rekening mee. Bij discussie zal de 

directie bepalen wat kan of niet kan. 

Het is zeer handig dat de kledij voorzien is van de naam van de leerling, zeker de turnkledij. 

 

 

Materiaal 

In de klas gaan de leerlingen voorzichtig om met hun spullen en die van anderen. Boeken, 

schriften, materiaal van de school en ander schoolgerei kosten veel geld. 

Bij opzettelijke beschadiging van leermateriaal zal de school een vergoeding vragen. 

De leerlingen brengen geen boeken, tijdschriften, C.D.’s, computerspelletjes,… mee naar 

school, die geen verband houden met de klasactiviteiten. 

Elk ‘speelgoed’, meegebracht om zich rustig bezig te houden op de bus, blijft bij de eigenaar en wordt niet 

doorgegeven aan anderen (ook niet voor eventjes). Kinderen, en ouders, blijven verantwoordelijk voor het 

meegebrachte materiaal. 

Gevaarlijke voorwerpen die niet thuishoren in de school worden onmiddellijk afgenomen en liggen ter 

beschikking van de ouders op het secretariaat of bij de directie. 

 

 

Multimedia 

Een GSM, PSP, smartphone, tablet,… mag door de leerlingen in de schoolbus gebruikt 

worden, na akkoord van de ouders. Deze zaken horen niet thuis op de speelplaats of op 

school. Tijdens de klasuren wordt alles in bewaring gegeven aan de leerkracht. GSM-

toestellen staan uit op school. 

Bij misbruik van de GSM of een ander toestel wordt de GSM door de ouders opgehaald op 

school. Het maken van foto’s, filmpjes, geluidsopnames, … is niet toegestaan op school. Contact opnemen 

met elkaar via sms, facebook, mail, … kan leuk zijn. Maar facebook is pas toegelaten vanaf de leeftijd van 13 

jaar. Spijtig genoeg horen we ook andere verhalen. U begrijpt dat we deze problemen op school onmogelijk 

kunnen oplossen. Houdt u thuis ook controle hierop? 

 

Ook in de eetzaal en op de speelplaats houden de kinderen zich aan de afspraken die gemaakt zijn. 

 

 

5.2. Gezondheid. 

 

Zoals reeds vroeger vermeld, vinden we de gezondheid van de leerlingen belangrijk. 

Daarom doen we mee aan de actie ‘Tutti Frutti’. Door hieraan deel te nemen krijgt uw kind 

30 weken na elkaar een stuk fruit aangeboden.  

Op school verkopen we geen (fris)drank. Bij het middageten vragen wij om enkel water 

en/of soep te nuttigen.  De school biedt gratis water aan. We vragen u ook om zo weinig mogelijk frisdrank 
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of andere gesuikerde drank mee te geven tijdens de andere speelmomenten. Enerzijds weten we dat dit niet 

goed is voor onze gezondheid, maar bij heel wat kinderen zorgen deze gesuikerde frisdranken voor extra 

prikkels. Ze kunnen deze echt wel missen! Ook snoep kan een negatief effect hebben op de werkhouding 

van sommige kinderen. Daarom vragen we om het meegeven van snoep te beperken voor heel speciale 

gelegenheden. Een verjaardag kan zeker ook zonder snoep gevierd worden. Uw kind moet zich trouwens 

niet verplicht voelen om dan iets mee te brengen. Vieren kunnen we op veel leuke manieren! 

We willen graag de gezonde tussendoortjes stimuleren. Alvast bedankt voor uw medewerking!! 

 

 

 

5.3. Echtscheiding. 

 

Zorg en aandacht voor het kind. 

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, 

wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. 

 

Neutrale houding tegenover de ouders. 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk 

in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met 

betrekking tot het ouderlijk gezag.  

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kan de school, indien nodig, individuele afspraken maken over de 

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

 

 

5.4. Sport, spel, zwemmen. 

 

Zwemmen en turnen zijn verplichte vakken, net zoals taal, rekenen, … 

Vrijstellingen kunnen enkel bekomen worden mits voorlegging van een briefje van de ouders 

voor één enkele keer. Als uw kind meerdere keren niet kan turnen en/of zwemmen, vragen 

we een bewijs van de dokter. 

 

Voor de leerlingen bevat de turnzak, turnpantoffels (met een witte of bleke zool), T-shirt (+ ev. een reserve-T-

shirt) en short. 

Uw kind gaat zwemmen op donderdag. 

Gelieve voor de zwemles mee te geven: zwembroek of zwempak, twee badhanddoeken, badmuts en een 

waterdichte zak. Denkt u eraan om elke week het zwemgerief mee te geven? De school en het zwembad 

kunnen niet instaan voor het lenen van een badpak/zwembroek en handdoeken. 

Kostprijs zwemmen: is inbegrepen in de schoolbijdrage (zie p. 30)  

Volgens de omzendbrief van 09.06.2000 heeft per schooljaar 1 groep leerlingen recht op gratis zwemmen. In 

overleg hebben wij hiervoor de leeftijdsgroep van de zesjarigen uitgekozen. Zij hoeven niet te betalen voor het 

vervoer en de zwemlessen. 

 

 

5.5. Rekeningen. 

 

Sommige onkosten worden door u betaald. Deze kunnen van allerlei aard zijn: melk, soep, 

warme maaltijd, tijdschriften, … 

De betalingen gebeuren via de schoolrekening. Indien u liever geld wenst mee te geven, 

vragen we u om het geld steeds in een gesloten omslag te steken en op de omslag de 

volledige naam van het kind, het bedrag en de reden van betaling te noteren. 

Zwemmen, uitstappen, Tutti Frutti, theaterbezoek,… is inbegrepen in de schoolbijdrage (zie achteraan 

schoolinfo). 

Betalingen. 

Betalingen van schoolrekeningen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Indien de rekeningen 

1 maand na de factuurdatum niet betaald zijn, wordt met het verstrekken van de voorzieningen waarvoor 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&so


Juni 2017 29 
 

ingetekend werd gestopt. Na betaling kan het betrokken kind opnieuw gebruik maken van de gevraagde 

voorzieningen.(vb warme maaltijden,…) Dit geldt ook voor onbetaalde rekeningen van vorig schooljaar! 

 

In geval het niet betalen van openstaande facturen wordt er overgegaan tot volgende procedure: 

 

Gespreid over het schooljaar versturen we verscheidene schoolrekeningen. We verwachten dat elke 
schoolrekening betaald worden binnen de 30 dagen. In geval van wanbetaling zal , buiten de 
aanmaningskost van 9 €, vanaf factuurdatum een verwijlintrest van 1% per maand en een forfaitaire 
schadeloosstelling van 15% met een minimum van 40 € aangerekend worden. Adresopzoeking wordt in 
rekening gebracht aan 10 €. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle 
bevoegd.  
 
- Indien de ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening , kunnen zij binnen de 
acht dagen na ontvangst van de factuur contact opnemen met de directie van de school. Samen kan dan 
gezocht worden naar een oplossing en worden afspraken gemaakt over een gepaste manier van betalen 
(vb. afbetalingsplan).  
 
- Het schoolbestuur heeft het recht stappen te ondernemen indien er sprake is van wanbetaling. In eerste 
fase wordt kosteloos een aanmaning gestuurd. De tweede aanmaning is een betalende en wordt verrekend 
bovenop het openstaande saldo.  
 
- Vanaf het versturen van de tweede aanmaning hebben de ouders 15 kalenderdagen de tijd om te betalen. 
Na het verstrijken van die termijn, kan het schoolbestuur andere stappen ondernemen, zoals invordering via 
een incassobureau. Indien de schuldenaar de betaling blijft weigeren , zal ook het incassobureau 
gerechtelijke stappen ondernemen via een deurwaarder of advocaat.  
 
Concreet: 
 

Stap 1 Verzenden factuur 

Stap 2 Factuurdatum + 1 maand: laatste betaaldag 

Stap 3 Factuurdatum + 1 maand + 1 dag : 1e (kosteloze) aanmaning 

Stap 4 Factuurdatum + 1 maand + 15 dagen: laatste betaaldag 

Stap 5 Factuurdatum + 1 maand + 16 dagen: 2e (betalende) aanmaning  

Stap 6 Factuurdatum + 1 maand + 16 dage : officieel telefonisch contact 

Stap 6 Factuurdatum + 2 maand: laatste betaaldag 

Stap 7 Factuurdatum + 2 maand + 1 dag: incassobureau 

 

 

 

5.6. Publicatie van foto’s van leerlingen tijdens schoolse activiteiten. 

 

Geregeld wenst de school in het schoolblad of op de schoolwebsite foto’s te publiceren van 

schoolse activiteiten waarop leerlingen en personeelsleden herkenbaar afgebeeld zijn. 

Volgens de bepalingen van de auteurswet (30-06-1994) vragen wij ouders die de toestemming 

voor de publicatie van foto’s van hun kind(eren) niet geven, dit schriftelijk aan de school willen 

melden, binnen de 10 kalenderdagen na het ondertekenen van het schoolreglement. 

Het spreekt voor zich dat de school respect voor de afgebeelde persoon steeds als uitgangspunt neemt en 

geen individuele foto’s van leerlingen en/of personeelsleden zal publiceren. De klassituatie in haar geheel 

vormt het onderwerp van de foto. 

 

 

5.7. Fiets. 

 

Indien uw kind met de fiets naar school komt, vragen wij er op te letten dat de fiets volledig in 

orde is en dat uw kind zich duidelijk zichtbaar maakt in het verkeer door het gebruik te maken 

van een fluohesje en zich veilig gedraagt in het verkeer.  Het is niet toegelaten andere kinderen 

op de fiets te vervoeren.  Wij vragen ook om de kortste weg naar de school en naar huis te  

                         nemen. 
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5.8. Uitstappen. 

 

Er worden regelmatig uitstappen georganiseerd in het kader van projecten, de Wero-lessen 

of sportactiviteiten.  

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de 

ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros 

activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-

murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen 

aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 

5.9 Medicatie. 

 

Wanneer uw kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen.  Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 

worden en zal hen gevraagd worden uw kind op te halen.  Wanneer dit niet mogelijk is, zal 

de school een arts om hulp verzoeken.  

 

In uitzonderlijke gevallen kan u aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan uw kind.  Deze vraag 

moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze 

bevat. U krijgt, in bijlage, een document om te laten invullen door de arts. 

 

Andere verpleegkundige handelingen of medische handelingen, andere dan via orale of percutane (via de 

huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificieerd 

schoolpersoneel.  Samen met u zal de school zoeken naar een samenwerking met verpleegkundigen.  

 

 

5.10.Schoolverzekering. 

 

Uw kind is verzekerd tegen ongevallen wanneer het onder toezicht staat van de school of 

op weg van en naar de school. 

Wat doen bij een ongeval? 

1. Vraag een formulier "Aangifte van ongeval" op school. 

2. Laat dit formulier invullen door uw dokter. 

3. U betaalt zelf de dokter en de apotheker. 

4. Geef het ingevulde formulier" Aangifte van ongeval" af op het secretariaat, dat het doorstuurt naar de 

schoolverzekering. 

5. Van de verzekering ontvangt u een "Staat van onkosten". Ga met dit formulier en de onkostennota's van 

dokter en apotheker naar uw ziekenfonds. Op dit formulier" Attest van tussenkomst" zal men invullen wat 

niet werd terugbetaald door het ziekenfonds. 

6. Stuur dit "Attest van tussenkomst" en "Staat van onkosten" op naar de verzekering of geef ze af op school. 

7. De verzekering betaalt u de door uw ziekenfonds niet-betaalde som terug. 
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6. Kalender schooljaar 2017-2018 
 

6.1. Vrije dagen. 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedag Woensdag 11 oktober 2017 

Herfstvakantie Maandag 30 oktober 2017 tot zondag 5 november 2017 

Kerstvakantie Maandag 25 december 2017 tot zondag 7 januari 2018 

Pedagogische studiedag Woensdag 24 januari 2018 

Krokusvakantie Maandag 12 februari 2018 tot zondag 18 februari 2018 

Vrije dag Maandag 12 maart 2018 

Paasvakantie Maandag 2 april 2018 tot zondag 15 april 2018 

Pedagogische studiedag Woensdag 25 april 2018 

Vrije dag Maandag 30 april 2018 

Vrije dag: Dag van de arbeid Dinsdag 1 mei 2018 

O.L.H.Hemelvaart Donderdag 10 mei 2018 

Brugdag: vrije dag Vrijdag 11 mei 2018 

Pinkstermaandag Maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie Vanaf zaterdag 30 juni 2018 

 

 

6.2. Activiteiten. 

 

Een uitgebreid en actueel overzicht van activiteiten zoals uitstappen kan u terugvinden op de 

website www.svbulo.be. 

U kan er altijd foto’s bekijken van voorbije activiteiten. 

 

 

 

6.3. Oudercontacten. 

 

 Donderdag 14 september 2017 

 Donderdag 30 november 2017 

 Dinsdag 27 februari 2018 

 Donderdag 28 juni 2018 

 Enkel voor de schoolverlaters: 

- dinsdag 30 januari 2018: info-avond CLB voor schoolverlaters 

- donderdag 29 maart 2018: individueel oudercontact 

 

Indien u het Nederlands niet zo goed begrijpt, brengt u dan een tolk mee naar het oudercontact? 

 

 

6.4. Openluchtklassen. 

 

In het schooljaar 2017 - 2018 worden geen openluchtklassen georganiseerd. 
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7. Schoolbijdrage schooljaar 2017-2018 
 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kunnen er bijdragen gevraagd worden voor materialen die gebruikt worden om de 

eindtermen en/of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met 

materialen die kosteloos ter beschikking moeten gesteld worden om de eindtermen en/of de 

ontwikkelingsdoelen na te streven. 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk 

zijn voor de eindtermen en/of de ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf 

kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze 

bedraagt € 85 voor het lager onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar. 

Ook kan het schoolbestuur een bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de 

school een maximumfactuur van € 425 per kind voor de volledige schoolloopbaan in de lagere school te 

respecteren. 

 

 

Richtprijs activiteiten, aanbod begrepen in de schoolbijdrage (€ 85) 

Wekelijks zwemmen 

Olympische Sportdag Huizingen 

Leeruitstappen 

Theatervoorstelling  

Schaatsen 

Tutti Frutti 

Schoolreis einde schooljaar 

+ 32 x € 3 (€ 1,20 zwembad + € 1,80 bus) 

€ 3 

€ 20 

€ 5  

€ 13 (+ € 3 ingang + € 10 bus) 

€ 7,50 

€ 20 

 

Om deze kosten te kunnen betalen, vragen wij u € 85. Dit bedrag wordt verdeeld, zodat u € 30 of € 25 betaalt 

bij het begin van elk trimester. U krijgt hierover nog wel bericht. 

Het resterende bedrag wordt door de school betaald. 

U zal dit bedrag ook in delen kunnen betalen.  Indien u hierover meer info wenst, kan u steeds de school 

contacteren. 

 

 

 

Richtprijzen van niet verplicht aanbod 

Warme maaltijd  

Soep  

Melk/choco  

Nieuwjaarsbrief  

Zonnekind of Zonnestraal  

Doremi 

Kopies, verbonden aan documenten op vraag van 

ouders 

€ 4 

€ 5 per maand 

€ 0,35 per drankje 

€ 0,50 per brief 

€ 17 (1stetrim), € 13 (2de trim), € 13 (3de trim) 

€ 16 (1ste trim), € 12 (2de trim), € 12 (3de trim) 

Naar gelang het aantal kopies. 


