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Voorwoord 

 

Beste ouder, 

 

Welkom in de basisschool van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, ook wel ‘ het College’ genoemd. 

Het College is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die 

omschreven zijn in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen 

worden geconcretiseerd in het schoolreglement. 

We willen op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan onze leerlingen een 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van de 

didactische verwerking. We streven de totale vorming van onze leerlingen na. De ontplooiing van 

hoofd, hart en handen staat daarin centraal. We willen de leerlingen begeleiden in hun groei naar 

verantwoordelijkheid en weerbaarheid. 

Het collegeteam stelt alles in het werk om een gunstig klimaat te scheppen waarbinnen dit 

opvoedingsproject kan worden gerealiseerd. 

 

Directie en leerkrachten. 
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Pedagogische visie 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Welke accenten willen we leggen? 

Hoe zien we de opvoeding van uw kind bij ons op school? 

Wat vinden wij belangrijk? 
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Elke school heeft een schoolvisie. Wanneer je al die schoolvisies van katholieke scholen zou 

googelen merk je dat termen als  welbevinden, totale ontplooiing, christelijke visie, brede zorg, 

participatie en kindgerichtheid  steeds  terugkeren. We kiezen er bewust voor om deze termen 

concreter te maken zodat u weet wat u mag verwachten bij ons op het College.  

 

Ons motto is:      ‘We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’ . 

 

Wij willen een school zijn die structuur biedt omdat we geloven dat een duidelijke structuur een 

houvast is voor uw kind en bijdraagt tot het creëren van een gezonde leeromgeving.                                     

Daarom hechten we veel belang aan school- en klasafspraken die zowel betrekking hebben op leef- 

als op leerhouding. 

 

Wij willen een school zijn waarbij ouders uitgenodigd worden om betrokken te zijn bij het 

schoolgebeuren omdat we geloven dat deze betrokkenheid de schoolprestaties, de werkhouding en 

het welbevinden van uw kind positief beïnvloedt.  Daarom bieden we heel wat overlegkansen : 

- Een infoavond bij de start van het schooljaar. 

- Een startdag voor alle nieuwe peuters enkele dagen vóór het instapmoment. 

- Zes tussentijdse rapporten met info rond leer- en leefhouding. 

- Tweemaal per jaar een overzichtsrapport met aansluitend een individueel oudercontact. 

- Een extra individueel oudercontact in oktober voor de leerlingen van het eerste leerjaar. 

- Een heen-en weerschrifje (kleuters) of een  schoolagenda (lagere school) 

- De mogelijkheid tot contact met de leerkracht via e-mail. 

- De mogelijkheid tot extra individueel contact na afspraak. 

- Een sterk werkend ,laagdrempelig oudercomité. 

 

Wij willen een school zijn die een krachtige leeromgeving creëert omdat we geloven dat dit de 

motivatie van uw kind sterk stimuleert. Daarom zetten we in op: 

- Het gebruik van multimedia. 

- Het organiseren van  uitstappen. 

- Het stimuleren van persoonlijke inbreng . 

- Het deelnemen aan culturele activiteiten. 

- Het aanbieden van een brede waaier aan leerinhouden (kennis, expressie,sociale thema’s,…). 

- Het gebruiken van verschillende werkvormen (hoekenwerk, groepswerk,…) 

- Het stimuleren van een gezonde nieuwsgierigheid bij uw kind. 

- Het aanreiken van kapstokken die uw kind op weg helpen om te leren leren . 

- Een huiswerkbeleid. 

 

We willen een school zijn die de leerlingen op weg helpt om kritisch, weerbaar en sociaal door het 

leven te gaan omdat we vinden dat deze kenmerken bijdragen tot een sterke persoonlijkheid. 

Daarom hechten we veel belang aan: 

- Het verhaal van Jezus dat we als voorbeeld nemen 

- Het leerlingenparlement voor leerlingen vanaf de tweede graad. 

- Thema’s inschakelen die dit  helpen ondersteunen (Mega-project, kinderrechtenwandeling,per 

leerjaar werken met een boek rondom een specifiek sociaal thema, …) 
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- Het deelnemen aan acties ten voordele van mensen die extra hulp kunnen gebruiken (opbrengst 

kerstmarkt, Damiaanactie of Broederlijk Delen) 

- Het volgen van de actualiteit door het dagelijks bekijken van nieuws op kindermaat (Karrewiet)  

- Aandacht hebben voor de voordelen en de gevaren van moderne media. 

- Aandacht hebben voor de diversiteit binnen de klas – en schoolgroep. 

 

Wij willen een school zijn die een brede zorg  heeft voor haar leerlingen omdat we geloven dat 

brede zorg een fundament is om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Daarom  : 

- Organiseren we tweemaal per schooljaar een leerlingenbespreking voor elke leerling. 

- Investeren we in de eerste graad vooral  in klasinterne hulp (zorgleerkracht helpt mee in de klas) 

- Investeren we ook in klasexterne hulp. (zorgleerkracht werkt met individuele leerlingen of met kleine 

groepjes ) 

- Organiseren we de zorguren voor de tweede en de derde graad zodanig dat de klasleerkracht die 

zorg zelf kan geven. 

- Vinden we het belangrijk dat de zorguren naast leerstofinhoudelijke aspecten ook besteed worden 

aan  sociaal-emotionele aspecten. 

- Testen we vakinhoudelijk aspecten meermaals om een zicht te hebben over de evolutie van uw kind. 

- Werken we met observatielijsten die zich toespitsen op leef- en leerhouding  en een ander aspect 

dan het leerstofinhoudelijke in kaart brengen. 

- Werken we in niveaugroepen bij het lezen. 

- Werken we nauw samen met andere professionelen (CLB, GON-leerkrachten,logopedisten,…) 

- Bieden we onze leerkrachten op regelmatige basis bijscholingen aan aan onze leerkrachten 

(individuele bijscholing  of op schoolniveau) 

- Geloven we sterk in het organiseren van kindcontacten waarbij uw kind  als volwaardige partner 

wordt gezien. 

 

 

Wij geloven sterk dat al deze accenten, stuk voor stuk, bijdragen tot een omgeving waarin uw kind 

zich goed voelt. 
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Schoolreglement 

 

Aan welke afspraken dient u zich te houden bij ons op school? 
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1. Schoolorganisatie. 

1.1  schooluren. 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

07.50 uur  schoolpoort opent (Paul Snoekstraat) 

08.25 uur  belteken en start lessen 

10.10 uur  speelkwartiertje 

10.25 uur  lessen hervatten 

11.40 uur  einde lessen, start middagpauze (mogelijkheid tot eten op school!) 

12.00 uur  schoolpoort sluit (Paul Snoekstraat) 

13.00 uur  schoolpoort opent (Collegestraat 31) 

13.10 uur  belteken en start lessen 

14.30 uur  speelkwartiertje 

14.45 uur  lessen hervatten 

15.40 uur  einde lessen 

                   start speeltijd voor wie in de studie blijft op maandag, dinsdag en donderdag. (lagere 

      school) 

16.00 uur  begin geleide studie op maandag, dinsdag en donderdag (lagere school) 

17.00 uur  einde geleide studie op maandag, dinsdag en donderdag (lagere school) 

 

Woensdag 

07.50 uur  schoolpoort opent (Paul Snoekstraat) 

08.25 uur  belteken en start lessen 

10.10 uur  speelkwartiertje 

10.25 uur  lessen hervatten 

11.45 uur  einde lessen, start vrije namiddag 

 

 

1.2  voor- en naschoolse opvang 

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door ‘De Sprinkhaan’ van de stad Sint-Niklaas. 

Het lokaal voor deze voor- en naschoolse opvang bevindt zich aan onze kleuterschool, behalve voor 

de naschoolse opvang op woensdag, want dan wordt de naschoolse opvang georganiseerd in het 

Mispeltje.  

Voor de buitenschoolse opvang wordt een bijdrage gevraagd door het stadsbestuur. Dat gebeurt 

door middel van facturatie door de stadsdiensten. 

 

Voorschoolse opvang  elke weekdag: 

vanaf 07.00 uur tot 08.00 uur 

telefoonnummer voor- en naschoolse opvang:  

College 0474 97 38 88        stadhuis: 03 778 36 30 coördinator: 0496 58 31 50 
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Naschoolse opvang op maandag-dinsdag-donderdag:  

vanaf 16.00 uur voor de kleuters 

vanaf 17.00 uur voor de leerlingen van de lagere school (na de studie!) 

telefoonnummer voor- en naschoolse opvang:  

College  0474 97 38 88        stadhuis: 03 778 36 30 coördinator: 0496 58 31 50 

 

Naschoolse opvang op vrijdag: 

Vanaf 16.00 uur voor kleuters en leerlingen lagere school 

telefoonnummer voor- en naschoolse opvang:  

College 0474 97 38 88        stadhuis: 03 778 36 30 coördinator: 0496 58 31 50 

 

Naschoolse opvang op woensdag:  

De kleuters en de leerlingen van de lagere school  worden om 12.30 uur met de bus naar het 

Mispeltje gebracht. Ouders kunnen hun kinderen daar ophalen tot 18.00 uur .  

 Mispeltje : Mispelstraat 45 

 9100 Sint-Niklaas. 

 Stadhuis: 03 778 36 30   coördinator: 0496 58 31 50 

 De.sprinkhaan@sint-niklaas.be 

 

1.3  studie 

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren we een geleide studie. Deze studie gaat door in een 

klas van de lagere school en wordt begeleid door een leerkracht van de lagere school. De studie 

vangt aan om 16.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De studie is verplicht voor alle leerlingen van de 

school die na 16.00 uur nog op school zijn.   

In de kalender staat telkens duidelijk vermeld op welke dagen studie wordt georganiseerd. Soms 

vervalt de studie wegens personeelsvergadering. De kinderen van de lagere school die dan toch op 

school blijven worden opgevangen op de speelplaats tot 17.00 uur.   

Na de studie moeten de leerlingen die nog op school blijven naar de opvang van ‘De Sprinkhaan’. 

 

1.4  middagopvang 

De kinderen die op school blijven eten kunnen kiezen uit verschillende formules: eigen boterhammen 

en eigen drank, eigen boterhammen en drankje van school (melk, water, fruitsap), eigen 

boterhammen en soep van school, broodjes van school (enkel voor lagere school) en warme maaltijd 

van school. De betaling van de middagopvang en het restaurantverbruik verlopen via een 

restaurantkaart  (betaalkaart).  

Kinderen die blijven eten, mogen de school ’s middags niet verlaten. Kinderen die naar huis gaan, 

worden ten vroegste vanaf 13.00 uur op school terug verwacht. De school verlaten om een maaltijd 

buiten de school te kopen is niet toegestaan. 

 

1.5  een- of meerdaagse schooluitstappen 

Eendaagse uitstappen: 

Het aanbod van eendaagse schooluitstappen is sterk afhankelijk van de thema’s waarmee kinderen 

bezig zijn. De activiteiten worden meegedeeld via de kalender, de schoolagenda of per brief. De 

ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming bij de eendaagse buitenschoolse 
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uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete eendaagse extra murosactiviteit toch 

zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders de deelname niet weigeren 

wanneer de extra murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duur.  

De kost die deze uitstappen met zich meebrengt, wordt bijgevoegd aan de maximumfactuur. Indien 

deze het voorziene bedrag overschrijdt, is de kost ten laste van de school. 

 

Meerdaagse uitstappen: 

Bij de meerdaagse buitenschoolse activiteiten (bv bosklas) is een afzonderlijke schriftelijke 

toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan deze 

activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen dienen wel op school aanwezig te zijn. 

 

1.6  vakantie, vrije dagen, studiedagen 

Op de kalender vindt u een overzicht van alle vrije dagen. U kan deze info ook terugvinden op onze 

website : www.sjks.be 

 

1.7  toegang tot de school 

De verschillende ingangen van onze school kunnen voor de nodige verwarring zorgen. Dit zijn de 

afspraken die gelden i.v.m. het brengen en ophalen van uw kind. 

 

Voor  de kleuterafdeling :     

Wanneer ?    waar?   Welke ingang? 

vanaf 07.00 uur tot 07.50 uur  kleuterrefter  brengen via R.Van Britsomstr. (ingang  

Tiffany’s) 

vanaf 07.50 uur tot 08.25 uur  turnzaal lager  brengen via schoolpoort kleuters 

vanaf 15.40 uur tot 16.00 uur  kleuterklasje  ophalen via poort humaniora 

vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur   kleuterrefter  ophalen via schoolpoort lagere  

        school 

vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur   kleuterrefter  ophalen via R.Van Britsomstr. (ingang 

        Tiffany’s) 

 

voor de lagere school:      

vanaf 07.00 uur tot 07.50 uur  kleuterrefter        brengen  via R.Van Britsomstr.(ingang 

        Tiffany’s)  

vanaf 07.50 uur tot 08.25 uur  speelplaats lager      brengen via schoolpoort lagere  

        school 

vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur  speelplaats lager of klas(bij studie) of    

     kleuterrefter  ophalen via schoolpoort lagere  

        school 

vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur   kleuterrefter   ophalen via R.Van Britsomstr.(ingang 

        Tiffany’s)  
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1.8  met de fiets naar school 

Voor de leerlingen van de lagere school is een aparte fietsenstalling voorzien. De leerlingen komen 

binnen langs de poort tegenover de stadsschouwburg met de fiets aan de hand. Ze stallen hun fiets 

in de voorziene zone aan de fietsenstalling. Het is aan te raden de fiets te voorzien van een fietsslot, 

waarvan thuis een reservesleutel wordt bewaard. Bij het verlaten van de school gaan de leerlingen 

met de fiets aan de hand door de poort aan de stadschouwburg. 

 

2. Opvolging leertraject. 

2.1  oudercontacten 

In de loop van het schooljaar worden enkele formele oudercontacten voorzien: 

voor kleutertjes en leerlingen van het eerste leerjaar voorzien we op het einde van de zomervakantie 

een kennismakingsmoment met de klasleerkracht.                                          

Voor alle leerlingen voorzien we bij de start van het schooljaar een infomoment.        

Individuele oudercontacten worden voorzien eind januari/begin februari en eind juni.     

 Voor het eerste leerjaar wordt er een extra individueel contact voorzien in oktober. 

Naast de formeel geplande infovergaderingen en rapportbesprekingen wordt er contact genomen 

met de ouders van zodra er zorgvragen dienen besproken te worden. Indien nodig is een formeel 

tussentijds oudercontact altijd mogelijk. De school of de ouders nemen hiervoor contact op met 

elkaar. 

De directeur,  de zorgleerkrachten,  de zorgcoördinator,  de leerkracht bewegingsopvoeding en de 

klasleerkrachten zijn ter beschikking ‘na afspraak’. 

Tijdens de lesuren gaan ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande 

toestemming van de directeur. 

 

2.2  heen- en weerschriftje en agenda 

Bij de kleuters wordt een heen-en-weerschriftje gebruikt om de communicatie tussen de school en 

de ouders te vergroten. In de lagere school is de schoolagenda een belangrijk communicatiemiddel. 

Elke dag wordt de schoolagenda, ondertekend door één van de ouders of een persoon die het 

ouderlijk gezag vertegenwoordigt. 

 

2.3  huistaken en lessen 

Aan de hand van het huiswerk en de lessen die je kind meebrengt naar huis, kan je ook goed volgen 

wat er op school gebeurt. Zorg thuis voor een regelmatige opvolging van die lessen en huistaken. 

Kinderen leren in de loop van de lagere school steeds zelfstandiger plannen en uitvoeren. 

 

2.4  toetsen en rapport 

Regelmatig worden toetsen afgenomen. Gespreid over het schooljaar krijgen de leerlingen 7 

doelenrapporten mee naar huis. Op dat rapport wordt de evolutie van het kind binnen verschillende 

leergebieden of binnen de domeinen van een leergebied weergegeven. De evaluatie, uitgedrukt in 

cijfers of door middel van schriftelijke opmerkingen, geeft een globaal beeld van zowel de kennis van 

de leerstof als de  beheersing van bepaalde vaardigheden . Naast het doelenrapport wordt een 

attituderapport meegegeven waarop de leer- en leefhouding van je kind wordt geëvalueerd. 

De leerlingen zijn altijd verplicht de opgegeven lessen te leren. Spieken of laten spieken wordt 

gesanctioneerd en de ouders worden op de hoogte gebracht. 
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Eind januari en op het einde van het schooljaar is er een syntheserapport. Dat syntheserapport wordt 

besproken tijdens een oudercontact. 

 

2.5  doorgeven van informatie 

Via oudercontacten, lessen, huiswerk , toetsen , rapporten, brieven en de website stroomt heel wat 

informatie van school naar huis en omgekeerd. We zijn steeds bereid om met u in gesprek te gaan en 

verdere info te geven . 

Ook bij een echtscheiding willen we onze informatiestroom blijven verzorgen. Op de eerste plaats 

gaan onze aandacht en zorg naar uw kind. We behouden steeds een neutrale houding tegenover de 

ouders. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Binnen de grenzen die gebeurlijk 

door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag, worden de 

informatiedoorstroming en de communicatie school-ouder ter harte genomen. De school maakt 

binnen de wettelijke bepalingen afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier 

waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

 

2.6 positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

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

Om het leerproces op school te ondersteunen, engageren de ouders er zich toe hun kind zoveel 

mogelijk te stimuleren bij het leren van het Nederlands, ook in vrije tijd. Ook staan de ouders positief 

tegenover extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om een eventuele taalachterstand 

bij hun kind weg te werken, zoals de organisatie van een taaltraject of een taalbad. 

Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling, maar ook om de culturele eigenheid van de ouders en hun keuze van thuistaal te 

eerbiedigen en begrip op te brengen voor hun thuissituatie. De ouders krijgen van de school 

informatie over plaatselijke initiatieven die hun engagement kunnen helpen ondersteunen. 
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3. Schoolloopbaanbegeleiding 

3.1  CLB 

Sedert 1 september 2000 werden de “P.M.S.  Centra” en de diensten “Medisch Schooltoezicht” 

omgevormd tot één “Centrum voor Leerlingenbegeleiding” (C.L.B.). Ons schoolbestuur heeft een 

contract met het: 

 

Vrij C.L.B. Waas en Dender 

Ankerstraat 63 

9100 Sint-Niklaas 

Tel. : 03 780 66 04 

Fax : 03 776 54 39 

e-mail : sint-niklaas.basis@clb-net.be 

 

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op vier domeinen: 

 

-Het leren en studeren 

-De onderwijsloopbaan 

-De preventieve gezondheidszorg 

-Het psychisch en sociaal functioneren 

 

Elke school werkt samen met een CLB-team bestaande uit vier personen (psycholoog/pedagoog–arts 

–maatschappelijk werker –paramedisch werker).  

 

CLB op school betekent onder andere: 

-We luisteren naar uw zorgen rond opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van uw kind. 

-Samen met u, de directie, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht en de klastitularis zoeken we naar 

oorzaken van moeilijkheden in het ontwikkelingsproces van uw kind. 

-Mogelijke oplossingen worden aangereikt bij ontwikkelingsproblemen. Hierbij is het soms wenselijk 

uw kind individueel te testen. Dit kan slechts gebeuren na overleg met u. 

-Verwijzen naar gespecialiseerde hulp is soms aangewezen. 

-Op regelmatige tijdstippen peilen naar de leerevolutie van uw kind om mogelijke leerstoornissen 

tijdig te herkennen en waar mogelijk bij te sturen. 

-Samen met het schoolteam vraaggestuurd advies geven bij de keuze van de bij uw kind passende 

richting in het secundair onderwijs. 

 

Ouders kunnen zich ook rechtstreeks tot het CLB wenden. Ouders kunnen individuele hulp van het 

CLB ook weigeren, volgens een procedure voorgeschreven door het departement Onderwijs. Meer 

informatie kunt u bekomen bij de CLB-medewerkers of op het CLB zelf. 

 

Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het leerlingen-

dossier overgemaakt worden aan het Vrij CLB Waas en Dender. U hoeft daar niets voor te doen. 

Indien u dit echter niet wenst kunt u binnen een termijn van 30 dagen verzet aantekenen (via een 

voorgeschreven formulier dat op het CLB kan bekomen worden). 

 

De medische begeleiding is wettelijk verplicht en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

schoolarts. Ouders hebben wel het recht zich te verzetten tegen de arts in functie. Dit gebeurt met 

een aangetekende brief aan de directeur van het CLB gericht. Binnen de 90 dagen wordt de ouders 

een andere arts van hetzelfde of een ander CLB voorgesteld, of een arts die de 

bekwaamheidsbewijzen bezit van een CLB-arts. 
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Voor twee leerjaren wordt een uitgebreid algemeen onderzoek voorzien op het Centrum. Voor drie 

andere leerjaren is er een beperkter onderzoek op school. Het CLB zal via de school de ouders tijdig 

verwittigen en inlichten over dit onderzoek. 

 

In alle leerlingengroepen kunnen er in de loop van het schooljaar specifieke preventieve  

maatregelen getroffen worden i.v.m. besmettelijke ziekten. 

 

Selectieve onderzoeken: als er zich een probleem stelt of er een individueel gezondheidsrisico is, kan 

de schoolarts de leerling terug oproepen. Selectieve onderzoeken kunnen plaatsgrijpen op aanvraag 

van de schoolarts, het CLB, de ouders of de school. De ouders worden schriftelijk op de hoogte 

gebracht van de dag, het uur en de reden van dit onderzoek. 

 

Het behoort ook tot de taken van het CLB: 

-adviezen te verstrekken i.v.m. preventieve gezondheidszorg; 

-gezondheidsvoorlichting en –opvoeding te ondersteunen; 

-toezicht te houden op de vaccinatietoestand van elke leerling, alsook het aanbieden van vaccinaties 

(gratis) voor bepaalde klasgroepen; 

- in geval van besmettelijke ziekten bij leerlingen of onderwijspersoneel moet het CLB maatregelen 

nemen die de verdere verspreiding van die ziekten helpen voorkomen: dat zijn de zogenaamde 

profylactische maatregelen.(bv. Luizen, ...) 

-toezicht te houden op de leerplicht. 

 

3.2  werken met brede zorg: zorgcoördinatie, zorgklas en differentiatie 

Onze school voert een zorgebeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van jouw kind 

volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben 

op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben 

constant nood aan individuele zorg. Als jouw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit 

melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat jouw 

kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuigelijke beperking niet zo maar aan het 

gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van 

de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van 

wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in overleg met jou als 

ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van jouw kind georganiseerd zal worden. Daarbij 

zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we maken opvolgt en 

naleeft.  

Kinderen met een lichte leerachterstand, ontstaan door langdurige afwezigheid of het minder snel 

opnemen van nieuwe leerstof, kunnen in de zorgklas extra aandacht krijgen. De zorgklas maakt 

integraal deel uit van de kwaliteitszorg van de school en van haar brede zorg in het bijzonder. 

Binnen de klas wordt er gedifferentieerd naar ieders mogelijkheden. Daarbij staan gelijke 

onderwijskansen voor elk kind voorop. De leerkrachten die in het kader van de brede zorg en het 

gelijke kansenonderwijs worden ingezet, ondersteunen die aanpak van de klas. 

Leerlingen met een zware achterstand of met een specifieke leerstoornis kunnen voor aangepaste 

ondersteuning doorverwezen worden naar gespecialiseerde centra (externe hulp). 

 

3.3 screening niveau onderwijstaal 

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

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 

acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 

taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast traject. 
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3.4  organisatie van de klasgroepen 

In overleg met de klassenraad en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, beslist de 

directie of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. 

Het is eveneens de directie,die in samenspraak met de klassenraad,die beslist in welke klasgroep een 

leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Adviezen of beslissingen om een leerjaar over te doen of verwijzingen naar het Buitengewoon 

Onderwijs worden alleen maar uitgesproken in het belang van het kind.  

 

Het advies voor de verwijzingen (zittenblijven, buitengewoon onderwijs) wordt altijd in gezamenlijk 

overleg, op basis van het leerlingendossier, unaniem binnen de klassenraad geformuleerd. Dat advies 

wordt in het schoolrapport genoteerd en aan de ouders toegelicht. Ouders kunnen het advies volgen 

of verwerpen. 

 

Een beslissing zittenblijven is bindend op onze school en binnen de scholengemeenschap Sint-

Nicolaas Basisonderwijs. Een jaartje langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd naar de 

lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na  kennisgeving 

van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB. Dit gebeurt steeds in overleg 

met de ouders. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en 

mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 

daaropvolgende schooljaar voor jouw kind zijn. De school neemt deze beslissing in het belang van 

jouw kind. 

 

3.5  getuigschrift basisonderwijs  

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen 

voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De 

leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar 

de lessen regelmatig hebben gevolgd. De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 

-De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

-Minimum 50% voor taal en 50% voor wiskunde behalen op het jaarrapport van het zesde leerjaar; 

-De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

-De gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem); 

-Gegevens over het sociaal-emotieneel functioneren van de leerling; 

-Gegevens ons verleend door externen die met de leerlingen gewerkt hebben; 

-Het verslag van de klasleerkracht van het laatste schooljaar. De voorzitter en alle leden van de 

klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

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, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

Beroepsprocedure: 

Let op: 
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- 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 schriftelijk 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 het schoolbestuur: Hugo De Hauwere, 

Diocescaan Schoolcomité Sint-Niklaas vzw, Collegestraat 31 te 9100 Sint-Niklaas. 

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 schriftelijk aan de ouders ter kennis 

gebracht. 

 

Attest 

Iedere regelmatige leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie waarin verklaard wordt 

dat de leerling de lessen van de basisschool regelmatig gevolgd heeft. Een leerling die geen 

getuigschrift basisonderwijs krijgt na het voltooien van de basisschool, start het secundair onderwijs 

in een BSO-afdeling (=beroeps.) Hiervoor is ook een attest van het CLB noodzakelijk. Na het succesvol 

voltooien van het eerste jaar BSO krijgt de leerling het getuigschrift basisonderwijs. 
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4. Leefregels 

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingstaak. Die taak kan de school pas 

goed vervullen als zij daarin volledig wordt gesteund door de ouder(s). Gebrek aan het nodige 

vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) -school. Het kind mag daarvan het slachtoffer niet worden. 

 

4.1  contacten met anderen 

De kinderen gedragen zich altijd beleefd, vriendelijk en correct tegenover elkaar, de schooldirectie, 

de leerkrachten en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied van een kind tegenover één van 

die personen wordt opgevolgd door het schoolteam,in het bijzonder door de klastitularis. Op school 

spreken we elkaar aan in algemeen Nederlands. 

 

4.2  gedrag in de refter 

Tijdens de maaltijd eten de kinderen rustig en met goede tafelmanieren. Ze volgen stipt de richtlijnen 

van de toezichters.  

 

4.3  gedrag in de rij  

Het einde van de speeltijd wordt aangegeven door een lang belteken. Het spel wordt onmiddellijk 

beëindigd en de kinderen begeven zich binnen de kortst mogelijke tijd naar de klasrij. Wanneer de 

leerkracht toestemming geeft, gaan de kinderen in stilte naar de klas. Op het einde van de les, bij het 

verlaten van de klas, vormen de leerlingen een rij en gaan ze rustig en onder begeleiding van de 

leerkracht naar de speelplaats. 

 

4.4  houding 

De kinderen verzorgen hun houding. Zij zitten enkel op stoelen of banken of op de daartoe voorziene 

vloerbekleding. In de gangen en op de trappen wordt niet gelopen. Tijdens de lesuren moet de stilte 

door iedereen in acht genomen worden. 

 

4.5  bewegingsopvoeding 

De les bewegingsopvoeding is voor iedereen een verplichte les. Kinderen die niet deelnemen aan een 

les bewegingsopvoeding dienen daarvoor een doktersattest of een geschreven verklaring van de 

ouders, voorzien van de datum en de handtekening van één van de ouders, af te geven aan hun 

leerkracht of aan de leerkracht bewegingsopvoeding.De kinderen houden zich aan de afspraken die 

de turnleerkracht maakt. Ze zorgen ervoor dat turnmateriaal gebruikt wordt waarvoor het bestemd 

is. Ze volgen de veiligheidsinstructies stipt op,om ongevallen te vermijden. In de turnzalen zijn 

turnpantoffels verplicht voor iedereen. Zonder turnpantoffels mogen de turnzalen niet worden 

betreden.  

Turnkledij is verplicht vanaf het eerste leerjaar. Ze bestaat uit: turnpantoffels, een sportbroekje en 

een T-shirt met het embleem van de school. Dat T-shirt wordt bij het begin van het schooljaar te 

koop aangeboden tijdens de eerste turnlessen. Onze leerlingen zwemmen in het stedelijk zwembad 

„Sinbad‟. Zij zijn onderworpen aan het reglement van inwendige orde van het zwembad. 

- De voorkeur gaat uit naar badkledij in rekbare stof. Enkel zwemshorts zonder zakken en met pijpen 

tot boven de knie zijn toegelaten. 

-Baders met haar tot aan de schouders of langer moeten de haren bijeenbinden en een badmuts 

dragen. (De gekleurde badmutsen geven het zwemniveau van de drager aan.) 

Beide regels werden ingevoerd om de hygiëne in het zwemwater maximaal te kunnen verzekeren. 

 

4.6  kledij 

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. Het uiterlijk mag geen middel zijn 

om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In de gebouwen dragen we geen hoofddeksels. 

Zichtbare piercings zijn verboden om veiligheidsredenen. 
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4.7  klasafspraken 

De kinderen houden zich aan de in de klas gemaakte afspraken. Ze hebben respect voor iedereen en 

ieders materiaal. Ze dragen samen zorg en verantwoordelijkheid voor het klasmateriaal.  

 

4.8  bij uitstappen 

De kinderen roepen niet op straat. Ze volgen de instructies van de begeleider strikt op. Ze hebben 

respect voor de medemensen en gaan beleefd om met elkaar. Ze zorgen er steeds voor dat ze bij de 

groep blijven en zich aan de gemaakte afspraken houden. De kinderen gedragen zich rustig en 

stijlvol. 

 

4.9  vieringen: 

Als katholieke basisschool zijn wij een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest 

op de persoon van Jezus Christus. We waarborgen een geloofsaanbod aan de jeugd en verwachten 

van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige 

verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Alle kinderen van onze school zijn aanwezig 

tijdens klas-en schoolvieringen. 

Ben je niet-of anders gelovig dan volg je de vieringen mee in respect voor onze uiting van geloof. 

 

4.10  persoonlijke bezittingen 

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn verboden. 

Het gebruik van GSM‟s voor leerlingen is niet toegelaten op school. GSM‟s worden in bewaring 

gehouden bij de directie tot de ouders deze komen afhalen. 

Het gebruik van multimedia, elektronische spelletjes en dergelijke is evenmin toegestaan.  

 

4.11  eerbied voor materiaal 

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

als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk verloren gaat of wordt beschadigd, 

dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de 

ouders.(los van de maximumfactuur) 

 

4.12  gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden verzameld en regelmatig tentoongesteld. Om die voorwerpen 

gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een 

merkteken of een naam. Voorwerpen zoals uurwerken en armbandjes, laat men liever thuis. 

Verloren voorwerpen worden drie maanden bewaard. 

De school is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijk materiaal van 

de kinderen. 

 

4.13  pesten op school 

Alle personeelsleden besteden extra aandacht aan pestgedrag op school. Dat betekent dat er altijd 

op pestsituaties wordt gereageerd. De pester en de gepeste worden tijdelijk van dichtbij gevolgd. Als 

er herhaling wordt vastgesteld, wordt dat tijdens de personeelsvergadering besproken zodat alle 

leerkrachten daaraan de nodige aandacht aan kunnen besteden. De ouders worden steeds op de 

hoogte gebracht.  

 

4.14  toegang tot de lokalen en de gangen 

De lokalen en de gangen zijn voor de kinderen enkel toegankelijk in aanwezigheid van een leerkracht 

of een verantwoordelijke, behalve met uitdrukkelijke toelating van een leerkracht of van de 

schooldirectie. Dat geldt ook voor leerlingen die na de lessen naar de school moeten terugkeren 
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omdat ze iets zijn vergeten. Aan leerlingen die regelmatig iets vergeten, kan de toegang tot het 

klaslokaal na de lesuren definitief geweigerd worden. 

 

4.15  orde -en tuchtmaatregelen: 

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

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

-een verwittiging in de agenda; 

-een strafwerk; 

-een gedragskaart(contract tussen leerling-ouder-school i.v.m. het gedrag van de betrokken 

leerling.); 

-een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

 

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

begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, 

een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, 

kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

-een schorsing van één dag; 

-een schorsing van meerdere dagen; 

-een uitsluiting. 

 

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

volgende procedure gevolgd: 

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

2.De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het 

schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de 

ouders. 

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

4.Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 

schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de 

betrokken leerling bezorgd. 

 

Beroepsprocedure : 

 

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

indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie  

2.De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de 

ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.  

3.Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4.De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de 

hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

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

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

maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de huidige 

school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die 
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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 vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het 

schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven 
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5. Welzijnsbeleid 

5.1  preventie 

Verwachtingen naar de ouders : 

We proberen zo goed als mogelijk ongevallen te vermijden. Daarom verwachten we van ouders dat 

ze hiervoor de school willen bijstaan. Zo is het van belang dat je als ouder weet wat uw kind 

meeneemt naar school. Lucifers, aanstekers, messen, scherpe voorwerpen,… kortom alles wat 

aanleiding kan geven tot een ongewenst ongeval is verboden materiaal. 

Verwachtingen naar de leerlingen : 

Van de leerlingen verlangen we dat ze alle veiligheidsvoorzieningen opvolgen. Jaarlijks wordt hen 

geleerd hoe ze bij brand de school moeten verlaten en waar ze zich kunnen laten verzorgen wanneer 

ze gevallen zijn. Wanneer kinderen iets opmerken dat onveilig zou kunnen zijn, melden ze dit 

onmiddellijk aan de leerkrachten. 

 

5.2  verkeersveiligheid 

Onze school heeft het engagement aangegaan als Octopusschool.  Hierbij ijvert de school voor:    

- Meer duurzame verplaatsingen bij het woon-schoolverkeer   

- Een betere verkeersveiligheid in de schoolomgeving  

- Veilige ruimtes op weg naar school  

Ook van onze ouders en leerlingen verwachten wij een inspanning.  Volgende concrete 

aandachtspunten vraagt de school om te respecteren:  

 - Zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar de school met de fiets of te voet   

 - De school raadt het dragen van een fluovest aan voor fietsers en voetgangers.  

 - De school raadt het dragen van een fietshelm aan voor fietsers.   

- Fietsers plaatsen hun fiets op een correcte wijze in de fietsenstalling.  

- Oversteken als voetganger gebeurt zoveel mogelijk aan een zebrapad.  

- Komt u toch met de auto:    

О houd 5 meter voor en na een zebrapad vrij    

Ο stilstaan of parkeren op een zebrapad kan niet     

Ο parkeer enkel op een toegestane parkeerplaats    

Ο om de parkeerdrukte in de directe schoolomgeving te vermijden,    parkeer de wagen iets 

verder van school   

- Op het schoolterrein wordt niet gefietst. 

- Kies steeds de veiligste weg naar huis. Spelen op straat is verboden. 

Onze school wil zich ook inzetten om bij schooluitstappen aandacht te hebben voor duurzame 

mobiliteit.   

 

De Collegestraat is een schoolstraat! Gelieve dit te respecteren! Het principe van een schoolstraat is 

dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang 

krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met 

nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners 

uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. 

De toegang via de stadsschouwburg met de auto is tijdens de schooluren niet toegelaten. Normaal 

gezien is deze toegang afgesloten met paaltjes. Ook wanneer er geen paaltjes werden geplaatst 

vragen wij deze veiligheidsmaatregel te respecteren. U kan de auto parkeren aan de accademie. 
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5.3  medicatie 

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

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk doktersattest dat de juiste dosering en 

toedieningswijze bevat.  

Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school nooit op eigen initiatief medicatie 

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

hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om 

hulp verzoeken. 

 

5.4  stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp: 

De leerkrachten en de directie staan hiervoor in. 

Zij brengen de eerste zorgen toe en oordelen welke verdere stappen dienen te worden genomen. 

Indien de verwonding meer zorgen vereist, worden de ouders (opgegeven noodnummer bij 

inschrijving) gecontacteerd. We vragen steeds eerst aan een ouder om het gewonde kind op te halen 

en ermee naar een arts te gaan. Bij heel acute ongevallen worden de hulpdiensten verwittigd. 

Daarna nemen we contact op met de ouders. 

Ziekenhuis: 

Als we bij een ongeval geen familie van het kind kunnen bereiken, gaan we zelf naar de 

spoedafdeling van AZ Nicolaas. We blijven er tot na de verzorging. We trachten steeds de familie te 

bereiken zodat zij verder kunnen instaan voor de begeleiding van het kind. 

Bij medische problemen en vragen laten we ons bijstaan door de C.L.B.-arts.  

Melding besmettelijke ziekten:  

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. 

Een kind met koorts hoort niet thuis op school. De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u 

zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is dan wettelijk verplicht de CLB-

arts te contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling, de klas 

of de school. Voor “luizen” wordt in onze school een beleidsplan opgesteld. 

Volgende ziekten dienen gemeld te worden aan het CLB: 

- Bof (dikoor) 

- Buikgriep/voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)) 

- Buiktyfus 

- Hepatitis A 

- Hepatitis B 

- Hersenvliesontsteking (meningitis) 

- Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia Coli, verwekker van een zeer ernstige vorm    

  van buikgriep) 

- Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) 

- Kinderverlamming (polio)  

- Kinkhoest 

- Krentenbaard (impetigo) 

- Kroep (difterie) 

- Mazelen 
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- Rode hond (rubella) 

- Roodvonk (scarlatina) 

- Schimmelinfecties 

- Schurft (scabiës) 

- Tuberculose 

- Windpokken (varicella) 

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld 

worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB. 

De directie van de school neemt contact op met CLB-arts van de school. Bij afwezigheid wordt hij/zij 

vervangen door een andere CLB-arts. Alleen de CLB-arts kan bij besmettelijke ziekten beslissen welke 

maatregelen aangewezen zijn. 

Verzekeringspapieren:.                   

De school is verzekerd (enkel voor lichamelijke schade) voor ongevallen die gebeuren:  

- tijdens de lessen, de speeltijden en de voor- en naschoolse opvang;     

- tijdens de buitenschoolse activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd;   

- op weg van en naar de school, indien dat - binnen het normale tijdsbestek - de kortste en/of 

veiligste heen- en terugweg is; 

- tijdens een verplaatsingsopdracht van de school. 

Men betaalt alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen zelf en zorgt ervoor de nodige 

kwijtingen voor de betaalde bedragen te ontvangen. Zonder verwijl nemen de ouders of de leerling 

contact op met de schooldirecteur. De directeur doet de aangifte van het ongeval bij de 

schoolverzekering.. De ouders krijgen het dossiernummer van het ongeval en bezorgen zelf de 

nodige formulieren en attesten voor verdere tussenkomst van de schoolverzekering aan de 

verzekering.     Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt                     

Sedert 1 januari 1994 zijn er wettelijke beschikkingen van toepassing betreffende de sanering van de 

ziekteverzekering. Zij voorzien in een remgeld, ten laste van de patiënt, ten bedrage van 5 à 10 % van 

het totaalbedrag, dat NIET door de mutualiteit mag worden terugbetaald en dat onverzekerbaar is. 

 

5.5  rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen 

geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ‘s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-

murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u en 18.30u. Bij overtredingen van dit 

rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 

 

5.6  huisdieren 

Buiten het didactisch gebruik, in overleg met de leerkracht, is het voor de veiligheid van de kinderen 

verboden om met huisdieren op het schoolterrein te komen. 

 

5.7  snoepgoed 

Het meebrengen en nuttigen van kauwgom en snoepgoed is op de school niet toegelaten. Fruit is 

een gezond alternatief. 

 

 

 



Versie September 2017    27 

 

5.8  Milieu- en gezondheidsbeleid 

Onze school wil een milieubewuste school zijn die zich inzet voor het milieu. Op een pedagogisch 

verantwoorde  manier willen we  een milieuzorgsysteem uitbouwen. Dit gebeurt stapsgewijs. 

Door volgende afspraken willen we meewerken aan een milieuvriendelijke school: 

- Koeken voor de pauzes worden meegegeven in een koekendoos. De koeken zitten niet in een 

verpakkingspapiertje. 

- Tijdens de speeltijden worden brikjes en wegwerpflesjes niet toegestaan. Leerlingen kunnen 

drinken aan de drankfonteintjes, in de klas uit een bekertje of gebruiken een hervulbare 

plastic fles. 

- We gebruiken boterhammendozen om de lunch op te bergen. Aluminiumfolie vermijden we. 

- Op school sorteren we afval. 

 

We willen ook aandacht schenken aan een gezonde levensstijl. Op een pedagogisch verantwoorde 

manier willen we een gezondheidsbeleid uitbouwen. Dit gebeurt stapsgewijs. 

Door volgende afspraken willen we meewerken aan een doordacht gezondheidsbeleid :  

 

- Geef je kind zo veel mogelijk gezonde tussendoortjes mee. (fruit/groentjes) Op woensdag 

organiseren we een fruitdag. Tijdens de pauze (10.10-10.25) vragen we om enkel fruit of 

groetjes mee te geven. Koeken laten we voor die ene keer thuis.   
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6. Inspraak op school 

6.1  de schoolraad 

Die raad is samengesteld uit vier geledingen; elk met 3 vertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen 

de ouders, de leerkrachten, het schoolbestuur en de lokale gemeenschap. De leden worden om de 

vier jaar gekozen. Het doel van die raad is mee te bouwen aan kindvriendelijke scholen. De ideeën 

van vertegenwoordigers van de verschillende geledingen maken het mogelijk om samen een 

duidelijke visie voor de scholen uit te stippelen. Op 1 april 2005 werd conform de regelgeving van het 

nieuwe „decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad” de 

participatieraad vervangen door “de schoolraad”. Deze raad zal samen met de „ouderraad‟ en de 

„personeelsvergadering‟ het instrument bij uitstek zijn van participatief school maken. De 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

6.2  de ouderraad 

Een groep ouders die initiatieven van de scholen ondersteunt en helpt uitbouwen in de geest van het 

schooleigen opvoedingsproject. Iedere ouder kan bij die groep aansluiten. Het oudercomité, vanaf 1 

april 2005 „de ouderraad‟, werd door het nieuwe „decreet betreffende participatie op school en de 

Vlaamse Onderwijsraad” verankerd in de participatiestructuur van onze scholen. De ouderraad 

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

de lopende mandaatperiode. 

Voorzitter ouderraad: Jeroen De Cleen 

jeroen.de.cleen@telenet.be 

 

6.3  het schoolbestuur, de scholengemeenschap 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is 

verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 

voor een goed verloop van het onderwijs.    

Ouders en leerkrachten kunnen het schoolbestuur contacteren indien zij dat wensen. 

Voorzitter schoolbestuur: Hugo De Hauwere 

hugo.de.hauwere@telenet.be  

Het schoolbestuur van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie werkt in de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas 

Basisonderwijs Zuid. 

Coördinerend directeur: Johan Vercauteren 

info@sint-nicolaas-sgbao.be 

 

6.4 leerlingenparlement 

Leerllingenparlement: een mond vol! Onze leerlingen brengen vele uren door op school. Daarom is 

het goed dat ze hun ideeën, wensen en bekommernissen kenbaar kunnen maken zodat we, waar 

mogelijk, kunnen bijsturen. Uit elke klas van de tweede en de derde graad worden, op democratische 

wijze, twee vertegenwoordigers verkozen. Zij zijn de spreekbuis voor hun klas. Het 

leerlingenparlement tracht vijf maal per schooljaar samen te komen.  
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7. Privacy 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. 

Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om 

gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de 

gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke 

toestemming van hun ouders. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school 

verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als 

ze niet ter zake dienend zijn. 

 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… 

Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij inschrijving of u bezwaar heeft tegen deze 

publicatie. Indien u niet wenst dat uw kind mogelijks op zulke foto gepubliceerd wordt, wordt dit 

schriftelijk vastgelegd, overeenkomstig de privacywet. 

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van 

het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit 

schriftelijk mee aan de directie. 

 

8. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

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

volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

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

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die 

niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, 

voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.  Ze brengen de directie binnen de tien 

kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat 

toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

9. 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. De vraag tot inzage gebeurt 

via de directie. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die 

hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

10. Schoolrekening 

Ouders die moeilijkheden ondervinden met de schoolrekening, nemen contact met de directie. Er zal 

op een discrete manier naar een aanvaardbare oplossing worden gezocht. De school biedt, in overleg 

met de ouders en rekening houdend met hun financiële mogelijkheden, de mogelijkheid aan tot 

gespreide betaling. Aan ouders met een kansenpas wordt uitgelegd in welke situaties de kansenpas 

kan gebruikt worden en welke voordelen eraan verbonden zijn. 

Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. 

Zorgt dat niet voor een oplossing, dan zal buiten een aanmaningkost van 9,00 €, van rechtswege 
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en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf 

factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van 40,00 € 

aangerekend worden. Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan 10,00 €. In geval van 

procedure zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd en 

het vredege-recht van Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas. 

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

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 

betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het 

niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 

resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

11. Klachtenregeling 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, 

handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van 

bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met Luc Braem, 

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

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 

bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen 

zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een 

aangetekende brief. Het correspondentieadres is:  

Klachtencommisie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze 

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

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

heeft. 

- De klacht mag niet anoniem zijn. 

- De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

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

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

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

- De klacht moet binnen de bevoegdheid van de klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 

die betrekken hebben over een misdrijf) 

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

geldende decreten, besluiten, ministriële omzendbrieven of reglementen 

o Klachten waarover al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

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

evaluatiebeslissing, … 
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Het verloop van de procedure bij de klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement 

dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 

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

 

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

 

12. nuttige adressen 

Lokaal overlegplatform:  

 Magda Vercauteren 

www.lop.be 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen:  

Guimardstraat 1 te 1040 Brussel 

Tel: 02 507 06 01 

secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake leerlingenrechten: 

 Sara De Meerleer 

 H.Consciencegebouw  

 Koning Albert II-laan 15 lokaal 4M11 

 1210 Brussel 

 Tel: 02 553 92 12 

 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie zorgvuldig bestuur: 

 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agodi 

 Marleen Broucke  

 Koning Albert II-laan 15 Kamer 1C24 

 1210 Brussel 

 Tel: 02 553 65 56 

 zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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Bijlage 1: Lijst met richtprijzen:  

 

Verplichte kosten 

1) Kosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur Kleuteronderwijs Lager 

onderwijs 

Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn 

voor het behalen van eindtermen of ontwikkelingsdoelen. 

(voorbeelden: schoolreis, toneelvoorstelling, culturele uitstap, 

sportdag, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen in 

het eerste leejraar,…).  

 

Materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de 

eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die de school toch 

verplicht om aan te kopen en waarvoor de ouders de kostprijs 

niet zelf kunnen bepalen. 

(voorbeelden: turnkledij) 

 

€ 45,00 € 85,00 

 

 
Kleuteronderwijs 

Lager 

onderwijs 

2) Andere verplichte kosten 

Turn-T-shirt met logo van de school  € 10,00/stuk 

Turn broek  € 10,00/stuk 

Zwemmuts   € 1,50 

3) Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (420 euro voor 2016-2017 over 

de 6 schooljaren heen) 

Meerdaagse uitstappen 

(voorbeelden: bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen,…) 

Meerdaagse uitstappen buiten de schooluren vallen niet 

onder de minder scherpe maximumfactuur. 

De bijdrage van de ouders wordt gespreid over de volledige 

schoolloopbaan in het lager onderwijs. 

 L6: +/- € 200,00 
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Niet-verplichte kosten 

Kosten die vallen onder de dienstverlening van de school 

Diensten aangeboden door de school waar ouders VRIJWILLIG gebruik van kunnen maken. Je hoeft je 

als ouder niet verplicht te voelen deze zaken aan te kopen.  

Rubriek 1: Materialen 

Tijdschriften (per jaar) 

Dopido, Doremi, Dokadi (kleuterschool) 

Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland, Vlaamse Filmpjes 

(lagere school) 

€ 35,00 € 37,00 

Nieuwjaarsbrieven (per stuk) € 0,80 € 0,80 

Klasfoto (per stuk) € 3,00 € 3,00 

Individuele foto (per stuk)   

Vakantieblaadjes en vakantieboeken (per stuk) +/- € 8,00 +/- € 8,00 

Zwembrevet (per stuk)   

   

Rubriek 2: Opvang   

Middagtoezicht (per middag) € 1,00 € 1,00 

Studiebegeleiding (per beurt van een uur)  € 1,20/beurt 

Voorschoolse opvang (per beurt van een half uur) Via stad Via stad 

Naschoolse opvang (per beurt van een half uur) Via stad Via stad 

   

Rubriek 3: Eten en drinken 

Kraantjeswater (altijd gratis)   

Flesje water (alleen ’s middags) € 0,66 € 0,66 

Flesje fruitwater (alleen ’s middags) € 1,02 € 1,02 

(Choco)Melk (alleen ’s middags) € 1,55 € 1,55 

 
Kleuteronderwijs 

Lager 

onderwijs 

Soep (alleen ’s middags) € 0,41 € 0,56 

Warme maaltijd € 4,02 € 4,17/€ 4,80 
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Wijze van betalen 

De schoolrekeningen worden overzichtelijk aangeboden. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald. Dat betekent 14 dagen na ontvangst. 

We geven de voorkeur aan betaling via overschrijving, maar cash betalen kan ook op het secretariaat 

van de school. 

• Voor de scherpe maximumfactuur (bosklassen in het zesde leerjaar) kan u kiezen voor een 

gespreide betaling over 3 maanden. September is rekeningvrij. 

• Abonnementen worden vooraf betaald. 

 

Bij wie kan u terecht in geval van betalingsmoeilijkheden? 

Indien u problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, dan neemt u contact op met: 

- de directie 

- de secretariaatsmedewerker 

- of de zorgjuf 

We maken dan afspraken over een aangepast betalingswijze. We verzekeren een discrete 

behandeling van uw vraag. 

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

hiervoor een aanleiding is, dan zal de school verdere stappen ondernemen. 

Uiteraard zoeken we eerst naar een oplossing in overleg.  

Bij afwezigheden of afzeggingen kunnen gemaakte kosten worden aangerekend. 
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ONDERWIJSWETGEVING 

Wettelijke teksten die voor alle scholen gelden 
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1. Definities1 

1.1.  schoolstructuur2 

school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. 

basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.  

autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs.  

autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs. 

vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school 

gehuisvest is. 

 

1.2 . Schoolorganisatie 

schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus. 

schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer 

scholen. 

scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.  

klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde 

samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 

leerlingengroep of individuele leerling.  

schoolraad3
: Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van 

ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie 

en communicatie. 

leerlingenraad4: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze 

waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.  

ouderraad5: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. De 

ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.  

pedagogische raad6: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van het 

personeel. De pedagogische raad  heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.  

extra-murosactiviteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd 

worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren 

georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

 

2. Centrum leerlingenbegeleiding (CLB) 7 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden 

van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

het leren en studeren 

de onderwijsloopbaan 

                                                           
1 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum  op 25/02/1997 
2 Omzendbrief ‘Structuur Basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 

17/06/1997 

3 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/07/2004 
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de preventieve gezondheidszorg 

het psychisch en sociaal functioneren. 

 

2.1.  relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten 

voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de 

schoolraad. 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel 

doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om 

zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde  begeleidingsplan. 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is 

en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden 

allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake 

het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

2.2.  relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB 

werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven 

van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie; 

- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke 

ziekten8. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 

algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig 

dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een 

andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die 

beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de 

ouders.  

 

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de 

leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de 

rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, 

ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op 

dit verzekerd aanbod in te gaan. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die 

door een ander centrum wordt bediend. 

                                                           
8 Omzendbrief ‘Opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding in het kader van de uitvoering van de 
preventieve gezondheidszorg’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum op 17/03/2000 
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Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum 

zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode 

van niet-inschrijving. 

 

2.3  het multidisciplinair dossier9 

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair 

dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die 

over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder 

toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor 

verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de 

leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.10 

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt 

het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de 

leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen 

gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien 

van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van 

de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de 

overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het 

kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken 

uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen 

gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd 

aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

 

3. Inschrijven van leerlingen 

3.1. aanmelden en inschrijven 

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem.  

Algemeen :  

• We werken hiervoor samen met alle basisscholen op het grondgebied van groot Sint-Niklaas.   

• Het aanmelden gebeurt via een centraal digitaal systeem.  U kan op dit systeem inloggen 

vanop om het even welke computer. 

• Welke groep kinderen zich wanneer kan  aanmelden, vind je in onze schoolbrochure, op onze 

website, op de website van de stad Sint-Niklaas, op de website van het LOP en in de 

brochure die alle ouders van kinderen, geboren in 2015 in de bus krijgen. 

• Bij de aanmelding zullen we je bevragen naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij 

foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure 

verwerft. 

                                                           
9 Omzendbrief ‘ Het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 18/11/2008 
10 Omzendbrief ‘Concrete richtlijnen voor de overdracht van het multidisciplinair dossier’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 31/01/2002 
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Voor wie ?  

• Enkel de kinderen voor de peuterklas, de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar dienen zich 

via dit systeem aan te melden.  De overige kinderen schrijven tijdens de normale periodes in. 

• Broers en zussen, en kinderen van eigen personeel blijven recht hebben op hun voorrang bij 

inschrijving op de school, tijdens de inschrijvingsperiode voorafgaand aan de 

aanmeldingsperiode. 

 

Ordeningscriteria :  

• Na de aanmeldingsperiode ordenen we de aangemelde leerlingen met het criterium van de 

afstand :  

o Kinderen die dicht bij de school wonen, worden gunstig gerangschikt (afstand van 

het domicilieadres van de leerling tot de school). 

o Kinderen waarvan de ouders dicht bij de school werken, worden ook gunstig 

gerangschikt (werkadres van een van beide ouders tot de school). 

En dan?  

• Na de ordening laten we je binnen vier werkdagen weten of je kind al dan niet gunstig 

gerangschikt is. 

• Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via elektronische drager op de 

hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven. 

• Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je van ons een weigeringsdocument. Op dit 

weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je 

kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten. 

 

3.2.  toelatingsvoorwaarden11 

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het 

pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager 

aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur 

vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen. 

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

bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een 

identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een 

reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. 

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij 

niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolregelement, bij een definitieve uitsluiting als 

                                                           
11 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 25/02/1997; Omzendbrief ‘Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon 
basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 
10/08/2001 
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gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het 

buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet). 

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

inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

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

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

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

leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende 

instapdagen: 

de eerste schooldag na de zomervakantie; 

de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

de eerste schooldag van februari; 

de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

de eerste schooldag na de paasvakantie; 

de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 

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

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

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het 

lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds 

in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande 

regeling: 

 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 

januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal 

bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 

erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten 

minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

2° voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te 

vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school 

waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te 

nemen; 

3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een 

Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 
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Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die 

worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken 

van het Nederlandse taalgebied. 

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

ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven 

in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 

gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het 

voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op 

basis van een taalproef. 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. 

 

3.3.  weigeren/ontbinden van de inschrijving1213 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school 

een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 

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

voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 

2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan 

de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, 

onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven 

op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee 

te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de 

inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog 

onderzoeken. 

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, 

rekening met: 

- De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; 

- De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal 

functioneren, communicatie en mobiliteit; 

- Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; 

- De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; 

- Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en 

beslissingsproces. 

- Wanneer het kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school het kind in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er 

zo een verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.  

                                                           
12Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 25/02/1997 
13 Omzendbrief “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs”: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 05/06/2012 
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3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit 

invoeren. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar 

vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. 

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de 

draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de 

leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.  

Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en 

zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering 

op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er 

uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOPduidt de Vlaamse Regering per 

provincie, een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur aan die de taken van het LOP opnemen. 

Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de 

Commissie inzake Leerlingenrechten. 

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 

geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van de geweigerde 

leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar 

waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het 

inschrijvingsregister behouden tot de dertigste juni van het schooljaar waarop de inschrijving 

betrekking had. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via 

elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de 

ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een 

einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.14 

 

3.4  leerplicht15 

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om 

les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk 

ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een 

achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies 

van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. 

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs 

doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager 

onderwijs meer kan volgen. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om 

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

(zie punt 4 Afwezigheden). 

 

 

 

 

                                                           
14 Onderwijsdecreet XXI 
15 Wet betreffende de leerplicht: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 29/06/1983 
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4. Afwezigheden16 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon 

basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd 

kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun 

leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager 

onderwijs vallen onder de reglementering.  

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze 

niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.  

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen 

meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat 

de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van 

veiligheidsoverwegingen.  

 

4.1.  afwezigheden wegens ziekte 

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

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf 

de vijfde keer is een medisch attest vereist.  

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

vereist. Dat 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. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de 

schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat 

telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te 

nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte 

bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest 

van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

- 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; 

- 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. 

 

4.2.  van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met 

officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor 

deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de 

school vooraf van dergelijke afwezigheden. 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak 

woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 

                                                           
16 Omzendbrief ‘Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken 
via de metagegevens > publicatiedatum op 16/08/2002 
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2. het bijwonen van een familieraad; 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van 

een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld 

opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door 

staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...); 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, 

orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 

Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest ( telkens 1 dag); 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 

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

het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet 

samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren 

waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-

evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. 

7. Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging 

als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan 

wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederatie dient een document af te leveren. Dit 

document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar vernieuwd te worden. 

 

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

 

4.3.  afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties 

die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits 

voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan 

de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:  

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

aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming 

van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om 

emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo 

ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.  

2. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het 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. Het kind kan maximaal 10 halve 

schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het 

schooljaar). 
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3. de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs 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; 

4. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. 

5. afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. 

(sporttrainingen) 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; 

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen 

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

directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later 

terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 

juni.  

 

4.4  afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden  

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en 

circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die 

behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een 

woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.  

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, 

moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het 

kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school 

besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in 

die periode met behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor 

een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. 

Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven 

worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.  

 

4.5  afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor 

specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. 

Na ziekte of ongeval 

De school heeft een dossier met daarin: 

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

- een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 

- een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. 

- de toestemming van de directeur. 
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De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van 

het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 

Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

De school heeft een dossier met daarin: 

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

- een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren 

waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 

waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie 

van de school en van het CLB.  

- de toestemming van de directeur. 

 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de 

kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, 

verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de 

ouders. 

 

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke 

handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week 

bedragen, verplaatsing inbegrepen. 

 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt 

tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. 

 

4.6.  problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn 

te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren 

bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen 

problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter 

inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een 

begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. 

 

5. Onderwijs aan huis17 

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 

lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval 

(vakantieperiodes meegerekend). 

                                                           
17 Omzendbrief ‘Onderwijs aan huis’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via metadata> publicatiedatum 
op 17/06/1997 
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2. De ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroom 

internet onderwijs of een combinatie van beide. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest 

waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch 

onderwijs mag volgen. 

3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt 

ten hoogste 10 km. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om vier 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.  

4. De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met vzw Bednet. Dit biedt de 

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school 

en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

 

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van 

minstens 6 maanden noodzaakt): 

 

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 opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis; 

voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 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. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend 

te worden. 

 

6. Orde- en tuchtmaatregelen18 

6.1 Ordemaatregelen 

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

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

-              een verwittiging in de agenda; 

-              een strafwerk; 

-              een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

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

bijkomende afspraken opgemaak. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, 

een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, 

kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 

 

 

                                                           
18 Omzendbrief ‘Schorsen en uitsluiten van leerlingen’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via 
metadata> publicatiedatum 10/11/1998 
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6.2  Tuchtmaatregelen 

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 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. 

 

6.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

schooldagen; 

-  een definitieve uitsluiting. 

6.2.2 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. 

6.2.3 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. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van 

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

die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd 

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

aan de ouders. 

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

van het advies van de klassenraad. 

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 bij een definitieve uitsluiting. 

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. 
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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. 

6.2.4 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.  

 

6.3  Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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 het schoolbestuur: Hugo De Hauwere, Diocesaan 

Schoolcomité Sint-Niklaas vzw, Collegestraat 31 te 9100 Sint-Niklaas 

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 de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

de beroepscommissie, 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 vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

3. Het schoolbestuur 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. 
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7. Getuigschrift basisonderwijs19 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen 

voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het 

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate 

die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.  

 

De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste 

jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom 

geen getuigschrift wordt toegekend.  

 

7.1 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.  

 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad 

gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beoogen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald met het ook op het vervolgonderwijs in de A stroom van het 

secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.  

 

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, 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 voorzitter en alle leden van de 

klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 

7.2 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.  

                                                           
19 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van 
basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum 05/02/1999;  Omzendbrief “Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 
vanaf het schooljaar 1998-1999”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum 21/12/1998 
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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 schriftelijk 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 het schoolbestuur. Dhr. 

Hugo De Hauwere – Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas vzw, Collegestraat 31 te 9100 Sint-

Niklaas  

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.  

 

6. 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. 

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen 

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

staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  

8. 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 door de 

voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

8. Financiële bijdrage20 

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

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

worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams 

Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden 

gesteld om de eindtermen te realiseren 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 

ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Dit 

                                                           
20 Omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum op 22/06/2007 



Versie September 2017    52 

 

gaat over de uitstappen, toneelvoorstellingen, schoolreis, … Voor deze categorie dient de school een 

scherpe maximumfactuur te respecteren.  

Voor het schooljaar 2076-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

- voor de kleuters € 45,00 per leerjaar 

- voor het lager onderwijs € 85,00 per leerjaar 

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2017-2018 een 

maximumfactuur van € 415,00 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. 

Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Het basisbedrag voor meerdaagse 

uitstappen is ook onderworpen aan de jaarlijkse indexering. 

- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. 

Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling 

wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de 

ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de 

geleverde prestatie.  

 

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

en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)21 

In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die reclame en 

sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten houden. 

Artikel 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de volgende 

principes moet in acht nemen: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven 

van reclame. 

2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van reclame, behalve 

wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht 

werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de 

reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke 

vereniging. 

3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en 

onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen schade 

mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat 

sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

 

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de hierboven 

vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat reclame en sponsoring 

hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van kinderen. Het 

is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring voorafgaandelijk 

overleg wordt gepleegd in de schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de 

ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame gemaakt werden. 

                                                           
21 Omzendbrief “Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/> zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum 21/02/2002 
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Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij daarover 

een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 

 

10. Vrijwilligers 

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

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 

school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

Organisatie 

Vzw Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas, Collegestraat 31 te 9100 Sint-Niklaas 

 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

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

vrijwilliger. 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien en een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen 

die hem of haar zijn toevertrouwd.  



Versie September 2017    54 

 

Inhoudstafel 

Voorwoord       blz. 3 

 

Pedagogische Visie      blz. 5 

 

Schoolreglement      blz. 9 

 1. Schoolorganisatie     blz. 10 

 1.1 Schooluren 

 1.2 Voor- en naschoolse opvang 

 1.3 Studie      blz. 11 

 1.4 Middagopvang 

 1.5 Eén- of meerdaagse uitstappen 

 1.6 Vakantie, vrije dagen, studiedagen   blz. 12 

 1.7 Toegang tot de school 

 1.8 Met de fiets naar school    blz. 14 

  

 2. Opvolging leertraject     blz. 14    

 2.1 Oudercontacten  

 2.2 Heen- en weerschriftje en agenda    

 2.3 Huistaken en lessen 

 2.4 Toetsen en rapport 

 2.5 Doorgeven van informatie    blz. 15 

 2.6 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 

 3. Schoolloopbaanbegeleiding    blz. 16 

 3.1 CLB 

 3.2 Werken met brede zorg    blz. 17 

 3.3 Screening niveau onderwijstaal 

 3.4 Organisatie van de klasgroepen   blz. 18 

 3.5 Getuigschrift basisonderwijs    

 

 4. Leefregels      blz. 20 

 4.1 Contacten met anderen 

 4.2 Gedrag in de refter 

 4.3 Gedrag in de rij 

 4.4 Houding 

 4.5 Bewegingsopvoeding 

 4.6 Kledij 

 4.7 Klasafspraken      blz. 21 

 4.8 Bij uitstappen 

 4.9 Vieringen 

 4.10 Persoonlijke bezittingen 

 4.11 Eerbied voor materiaal 

 4.12 Gevonden voorwerpen 



Versie September 2017    55 

 

 4.13 Pesten op school 

 4.14 toegang tot de lokalen en de gangen 

 4.15 Orde- en tuchtmaatregelen   blz. 22 

  

 5. Welzijnsbeleid     blz. 24 

 5.1 Preventie 

 5.2 Verkeersveiligheid 

 5.3 Medicatie      blz. 25 

 5.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 5.5 Rookverbod      blz. 26 

 5.6 Huisdieren   

 5.7 Snoepgoed 

 5.8 Milieu      blz. 27 

  

 6. Inspraak op school     blz. 28 

 6.1 De schoolraad 

 6.2 De ouderraad 

 6.3 Het schoolbestuur, de scholengemeenschap 

 6.4 Leerlingenparlement 

  

 7. Privacy      blz. 29 

 

 8. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

        blz. 29 

 

 9. Recht op inzage en toelichting   blz. 29 

 

 10. Schoolrekening     blz. 29 

 

 11. Klachtenregeling     blz. 30 

 

 12. Nuttige adressen     blz. 31 

 

Lijst met richtprijzen      blz. 32 

 

Onderwijswetgeving      blz. 35 

 1. Definities      blz. 36 

 1.1 Schoolstructuur 

 1.2 Schoolorganisatie 

  

 2. CLB       blz. 36 

 2.1 Relatie tussen CLB en school   blz. 37 

 2.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

 2.3 Het multidisciplinair dossier    blz. 38 



Versie September 2017    56 

 

  

 3. Inschrijven van leerlingen    blz. 38 

 3.1 aanmelden en inschrijven  

3.2 toelatingsvoorwaarden    blz. 39 

 3.3 Weigeren/ontbinden van de inschrijving  blz. 41 

 3.4 Leerplicht      blz. 42 

 

 4 Afwezigheden     blz. 43 

 4.1 Afwezigheden wegens ziekte 

 4.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden   

 4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de 

 directeur nodig is     blz. 44 

 4.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende  

 bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden blz. 45 

 4.5 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens  

 de lestijden       

 4.6 Problematische afwezigheden   blz. 46 

 

 5. Onderwijs aan huis     blz. 46 

 

 6. Orde- en tuchtmaatregelen    blz. 47 

 6.1 Ordemaatregelen 

 6.2 Tuchtmaatregelen     blz. 48 

 6.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen 

6.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 6.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

uitsluiting      blz. 49 

 6.3 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting     

  

 7. Getuigschrift basisonderwijs     blz. 50 

 7.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 7.2 Beroepsprocedure 

 

 8. Financiële bijdrage     blz. 51 

 

 9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die  

 niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en  

 de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame-  

 en sponsorbeleid)     blz. 52 

 

 10. Vrijwilligers      blz. 53 

 

Inhoudstafel       blz. 54 


