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1.  Pedagogisch project
Het stedelijk basisonderwijs van Scherpenheuvel-Zichem biedt 

EXTRA AANDACHT voor IEDER KIND, eigentijds onderwijs en 

opvoeding, steunend op volgende 10 pijlers: 

 

1. OPENHEID 

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor  

alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische  

overtuiging, sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit. 

 

 

 

2. VERSCHEIDENHEID 
De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid 

en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, 

onbevooroordeeld met elkaar confronteren. 

Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking. 

 

 

 

3. DEMOCRATISCH 

De school is het product van de fundamenteel democratische 

overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en 

maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. 

 

 

 

4. SOCIALISATIE 

De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met 

het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een 

democratische en pluralistische samenleving. 

 

 

5. EMANCIPATIE 

De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen 

gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun 

mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen  

mondig en weerbaar te maken. 
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6. TOTALE PERSOON 

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft 

een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel 

waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming. 

 

 

 

7. GELIJKE KANSEN 

De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen 

door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale 

positie om te buigen. 

 

 

 

8. MEDEMENS 

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.  

Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van 

de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde 

leefomgeving het onvervreemdbare goed is van iedereen. 

 

 

 

9. EUROPEES 

De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese 

burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en 

het multiculturele gemeenschapsleven. 

 

 

 

10. MENSENRECHTEN 

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind en neemt 

er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en  

indoctrinatie van de hand. 
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2. Schoolreglement 
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 

Artikel 1 

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders en de school/schoolbestuur 
anderzijds. 

Artikel 2 

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school 
voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of 
via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail,…) ter 
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk 
of via elektronische drager. De ouders verklaren zich 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. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het 
schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking. 

Artikel 3 

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten 
van de mens en van het kind in het bijzonder. 

Artikel 4 

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 

1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 

2° Extra-muros activiteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de 
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 

3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 
verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 

5° Regelmatige leerling: 

 Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af 

 Is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 
ziekenhuisschool (type 5) 

 Is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid of 
wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd) 

6° Toelatingsvoorwaarden: 
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en half jaar oud zijn.  

Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon 
basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata: 
- 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 Hemelvaart. 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door 
de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die 
periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
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Als de kleuter geen 220 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn 
toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de 
ouders medegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de 
inschrijving. 

Uitzonderingen:  
- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 

december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. 
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders medegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste 
schooldag van september of van de inschrijving. 

- Voor de zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet. 

7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- 
of onderwijsactiviteit volgt. 

8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder 
hun bewaring hebben. 

9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur 
voor een school en haar werking wordt bepaald. 

10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van 
de directeur. 

11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente, nl. 
de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd. 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel en personen van de lokale 
gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die vallen 
tijdens herfst-, kerst-, krokus-, en paasvakantie. 

14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering van 
zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

Hoofdstuk 2: Engagementsverklaring 

Artikel 5 

§ 1  Oudercontacten 

De school organiseert daartoe op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf 
kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 
In de infobrochure staan de concrete data. 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd op school komt. 

§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan 
hebben werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken 
met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  
Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele 
taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 

Hoofdstuk 3: Sponsoring 

Artikel 6 

§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met 
de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden 
gesteld. 
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§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, kan de 
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 

§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel 
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve 
activiteiten en na overleg in de schoolraad. 

§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte 
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon 
of feitelijke vereniging. 

§ 5 De bedoende mededeling kunnen enkel indien:  

1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school. 

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door 
derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 

Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing 

Artikel 7 

§ 1 Kosteloos 

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 
Het schoolbestuur vraagt evenmin een bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn 
om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.  
De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.  
- Bewegingsmateriaal bijv. ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 
- Constructiemateriaal bijv. karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 

bouwdozen, … 
- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software 
- ICT-materiaal bijv. computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,… 
- Informatiebronnen bijv.(verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 

documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, 
- Kinderliteratuur bijv. prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,… 
- Knutselmateriaal bijv. lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal bijv. spelmateriaal,  lees- en rekenmateriaal, denkspellen, 

materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, … 
- Meetmateriaal bijv. lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), 

thermometer, weegschaal,… 
- Multimediamateriaal bijv. Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler,… 
- Muziekinstrumenten bijv. Trommels, fluiten, …  
- Planningsmateriaal bijv. Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 
- Schrijfgerief bijv. Potlood, pen, … 
- Tekengerief bijv. Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 
- Atlas 
- Globe 
- Kaarten 
- Kompas 
- Passer 
- Tweetalige alfabetische woordenlijst 
- Zakrekenmachine 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 

Het schoolbestuur kan een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en de 
ontwikkelingsdoelen te verlevendigen. 
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 
Het gaat over volgende bedragen: 

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 
toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 
3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 
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4. de kosten bij projecten; 
5. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en 

zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad 
door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 

6. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
7. de kosten bij occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 

Maximumbijdrage per schooljaar: 
2+3-jarigen: 25 euro 
4-jarigen: 35 euro 
5-jarigen en leerplichtige kleuters: 40 euro 
leerling lager onderwijs: 70 euro. 

De school vraagt een bijdrage per zwembeurt per leerling die gelijk is aan het inkomgeld van het zwembad 
(momenteel 0,50 euro). De leerlingen van het 6

de
 leerjaar zijn vrijgesteld van deze retributie. 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur-Meerdaagse extra-murosactiviteiten. 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit 
gebeurt na overleg met de schoolraad. 
Deze bijdrage mag maximaal 410 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.  
De school organiseert voor de volgende klassen meerdaagse activiteiten: 
5

de
 leerjaar plattelands- of zeeklassen bijdrage: 205 euro 

6
de

 leerjaar plattelands- of zeeklassen bijdrage: 205 euro 
Indien de leerlingen in het 5

de
 leerjaar op plattelandsklassen gaan dan gaan ze in het 6

de
 leerjaar op 

zeeklassen of omgekeerd. 

§ 4 Bijdrageregeling 

De school kan volgende diensten en materialen aanbieden tegen betaling: 
1. deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport); 
2. buitenschoolse opvang; 
3. middagtoezicht; 
4. soep; 
5. dranken; 
6. nieuwjaarsbrieven; 
7. klasfoto’s; 
8. steunacties; 

In de stedelijke basisschool zijn deze bedragen als volgt vastgesteld: 

Wat Bedrag 

Deelname buitenschoolse activiteiten € 2,50/uur 

Buitenschoolse opvang Zie retributiereglement BKO 

Soep € 0,75 

Middagtoezicht € 0,30 

Dranken € 0,50 

Nieuwjaarsbrieven € 1,00 

Klasfoto’s Worden jaarlijks medegedeeld vóór de bestelling 

Steunacties Volgens eigen inbreng van de ouders 

Deze bedragen zijn indicatief en kunnen wijzigen naargelang de vraagprijs van de leverancier. 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten niet in 
haar activiteiten en lessen. 

§ 5  Basisuitrusting  

De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van 
de ouders.  

Kleuter Lager 

Klas Wat Klas Wat 

K0 Schooltas 1 
Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 

K1 Schooltas 2 
Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 

K2 
Schooltas, gymzakje met 
pantoffels 

3 
Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 

K3 
Schooltas, gymzakje met 
pantoffels, zwemzakje 

4 
Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 
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5 

Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 

6 
Boekentas, gymzakje met pantoffels en gym 
broek, zwemzakje met zwemgerief 

§ 6 Betalingen 

De onkosten voor buitenschoolse kinderopvang worden maandelijks gefactureerd.  
De betalingen van de facturen voor de extra murosactiviteiten (minder scherpe maximumfactuur) kunnen 
worden gespreid over drie betaalperiodes. 
De overige onkosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur en de facultatieve bijdrageregeling 
worden tweemaandelijks gefactureerd. 

Wat als ouders niet betalen? 

 Indien het bedrag niet betaald is voor de opgegeven datum, wordt er een eerste aanmaning 
meegegeven met de leerling. 

 Indien de betaling dan niet uitgevoerd is, volgt er een 2
de

 aanmaning met de post. De kosten hiervan 
bedragen € 5. 

 Indien er dan geen betaling is gebeurd, volgt er een aangetekende aanmaning met € 12,50 kosten. 

 Wanneer er dan geen betaling volgt, wordt het dossier overgemaakt aan een deurwaarder. Vanaf 
dan gaat de schorsing in voor wat betreft de consumpties van drank en soep. Als alle kosten 
vereffend zijn, kan terug gebruik gemaakt worden van de dienstverlening. 

Het retributiereglement van 21.03.2013 is van toepassing. 

Hoofdstuk 5: Extra-murosactiviteiten 

Artikel 8 

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de 
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien het deel 
uitmaakt van het leerprogramma. 
De ouders worden tijdig geinformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een 
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen 
voorziet de school een aangepast programma. 
Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, vallen hier niet onder. 

Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en 
schoolloopbaan 

Artikel 9 Huiswerk 

De huiswerken worden genoteerd in het heen-en-weerschrift of de schoolagenda. Indien een leerling zijn 
huiswerk vergeet, kan de klastitularis de nodige maatregelen nemen. 

Artikel 10 Agenda  

In de kleuterschool hebben de kleuters een heen-en-weerschrift. 
In de lagere school krijgen de leerlingen een agenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en 
mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. 
De ouders en de klastitularis ondertekenen wekelijks de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. 

Artikel 11 Evaluatie en rapport 

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend 
terugbezorgd aan de klastitularis. 

Rapportering 

In de kleuterschool wordt er voor bewegingsopvoeding een groeirapport meegegeven op het einde van het 
schooljaar.  
Tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact.  
Daarop krijgen ze uitvoerig informatie over de ontwikkeling van hun kleuter, over het welzijn en het 
welbevinden. 
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Tijdens het schooljaar is er een dagelijks contact via het heen- en weerschriftje.  Langs deze weg kunnen de 
ouders of klastitularis een bijkomend contactgesprek aanvragen om de vorderingen, kleine problemen e.d. te 
bespreken. Als blijkt uit de evaluaties van de kleuter dat verdere individuele begeleiding nodig is, worden de 
ouders en betrokken partijen bijeengeroepen in een Multi disciplinair overleg (MDO).  

In de lagere school wordt gewerkt met het digitaal rapport Omniwize. 
Voor lichamelijke opvoeding is er tevens een groeirapport. 
Tijdens het schooljaar is er een dagelijks contact via de klasagenda. De ouders ondertekenen de agenda ter 
kennisname van de geplande taken, toetsen of activiteiten. In elke klasagenda is ook ruimte voorzien voor 
communicatie tussen de ouders en de school. Als blijkt uit de evaluaties van de leerlingen dat verdere 
individuele begeleiding nodig is, worden de ouders en betrokken partijen bijeen geroepen in een Multi 
disciplinair overleg (MDO).  
Voor het eerste leerjaar zijn er vaste oudercontacten bij iedere rapportperiode. De andere leerjaren hebben 
telkens een vast oudercontact bij de tweede, derde en vierde rapportperiode. 

Rapportperiodes: 
 september –oktober 
 november – december 
 januari – februari – maart 
 april – mei - juni 

Functies van het rapport:  
 informatieve functie: Het rapport geeft informatie over hoe het kind is, in de klas en op school en 

hoe het werkt. 
 begeleidingsfunctie: Door het rapport weten zowel ouders als leerkrachten beter op welke 

domeinen begeleiding geboden wordt. 
 motivatiefunctie: We gaan de leerling vanuit het rapport motiveren om verder te werken of zich 

meer in te spannen. 

Informatie over 4 verschillende peilers:  
 Het WELBEVINDEN van het kind op school. 
 Overzicht van de TOETSEN per leergebied en domein. 
 De SOCIALE VAARDIGHEDEN. 
 De LEERHOUDING. 

Overzicht van de toetsen: 
We geven een overzicht van alle gemaakte toetsen, per leergebied en domein. 
Per toets geven we volgende gegevens: 

 Titel of inhoud van de toets. 
 Het behaalde resultaat van de toets op 10 punten. 
 Een gekleurd symbool. (zie hieronder bij beoordelingsschaal). 

Dit geeft een beoordeling over het resultaat van de toets, rekening houdend met de inzet, 
moeilijkheidsgraad en eigen capaciteiten van het kind. 

 Naast het symbool kan er, indien nodig, nog meer commentaar door de leerkracht gegeven 
worden. 

Beoordelingsschaal: 
We werken bij de verschillende peilers met een beoordelingsschaal.  
(gekleurde gezichtjes: zie rapport) 

GROEN  = ZEER GOED  
GEEL  = GOED 
ORANJE        = VOLDOENDE 
ROOD            = ONVOLDOENDE 

Welbevinden: 
De leerkracht bespreekt vooraf, individueel met ieder kind, het welbevinden van het kind op school. Er 
wordt naast ieder besproken onderdeel van het welbevinden een beoordeling gegeven met een gekleurd 
symbool. (zie beoordelingsschaal op het rapport) 
De leerkracht kan, indien nodig, naast het symbool meer commentaar hierover geven. 

Sociale vaardigheden en leerhouding: 
Bij deze peilers is er per onderdeel een beoordeling volgens de gekleurde  beoordelingsschaal. Er kan, 
indien nodig, nog aanvullende commentaar gegeven worden. 

Inbreng van ouders en kind: Er is bij elke rapportperiode een vak voorzien voor een woordje van de 
ouders en van het kind. 
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Leergebieden en domeinen: Deze gebieden en domeinen worden in het rapport duidelijk omschreven, 
om de ouders en leerlingen een overzicht te geven van deze materie. 

Toetsenmap: Bij elk rapport wordt ook een toetsenmap meegegeven. 

Artikel 12 Schoolloopbaan 

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de 
eindbeslissing inzake: 

1. de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de adviezen 
van de klassenraad en het CLB  

2. het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het 
gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB. 

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven,  na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht 
van de ouders. 

§ 3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven van de 
leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad. 

 Een school die beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod 
van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, 
neemt deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt aan de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in 
het daarop volgende schooljaar voor de leerling zijn. 

Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen 

Artikel 13 Afwezigheden 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor 
een vlotte schoolloopbaan. 

Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de school, voor de start van de schooldag. 

§ 1 Kleuteronderwijs 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels 
van het lager onderwijs. 

§ 2 Lager onderwijs 

1° Afwezigheid wegens ziekte:  
- Een verklaring van ziekte van maximaal drie dagen ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit 

kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de 
leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

- Een medisch attest: 
o Als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben 

ingediend; 
o Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 
o Bij een afwezigheid in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de 

krokus-, de paas-, of de zomervakantie. 

2° Afwezigheid van rechtswege: 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de klastitularis een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, 
de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

Het gaat om volgende gevallen: 
- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak 

woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming; 
- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 
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- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling; 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging 
als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve 
schooldagen per schooljaar. 

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de 
klastitularis een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de 
naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- 
en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te 
vergezellen tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de 
directeur en de ouders. 

5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming 
van de directie: 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per 
week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte 
over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
1. de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 

minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de 
volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders.  
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeldt in 

het medisch attest, niet kan overschrijden; 

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het 
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

2. de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de 
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de 
volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 
- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker .De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag; 
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening 

houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3. 
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad 
en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 
200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  

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 en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per 
week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  
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§ 3 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder §2 
worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden 
gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ attesten, geantidateerde attesten 
en attesten die een niet medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden 
beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden 
heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de 
betrokken leerling in samenwerking met de school. 

Artikel 14 Te laat komen 

§ 1 Leerlingen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig 
mogelijk naar de klasgroep. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind 
gecontacteerd door de directie. Ze maken hierover afspraken. 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het 
einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 

Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, preventieve 
schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Artikel 15 Leefregels 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven (zie infobrochure).  

Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 

§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 
gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

1. een mondelinge opmerking; 
2. een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; 
3. een extra-taak die de ouders ondertekenen voor gezien. 
Deze opsomming sluit niet uit dat een meer aan het specifiek laakbaar gedrag van de leerling 
aangepaste maatregel wordt genomen. 
Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school 
met een kind gebonden opdracht. 

§ 3 Meer verdergaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling, de directeur maakt hiervan melding in de 
schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor gezien; 

- de klastitularis en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van 
de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders 
ondertekend voor gezien; 

- Preventieve schorsing: een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur 
voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de 
leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling 
mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn 
leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om die 
periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De preventieve 
schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis van de 
preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders 
motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Indien vermelde ordemaatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel 
begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 

Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen 
opnieuw mogelijk wordt. 
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de klastitularis en de directeur. Het wordt steeds besproken 
met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor 
akkoord. 
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Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk 
overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 

Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

§ 1 Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 

§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

1. het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
2. de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
3. ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt; 
4. zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
5. de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
6. de school materiële schade toebrengt. 

§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 

Tijdelijke uitsluiting 

 De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk 
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen; Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een 
nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 

Definitieve uitsluiting 

 De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs definitief 
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling en een andere school is ingeschreven en uiterlijk 
één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen. 

 In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de 
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling moet afzonderlijk worden behandeld. 

§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het lopende, 
het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Artikel 18 Tuchtprocedure 

§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

1° Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de 
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

2° De intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de 
ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de 
mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na 
afspraak. 
De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. 

3° De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 
4°  De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 

schooldagen aangetekend aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de 
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het 
schoolreglement die hier betrekking op hebben. 

Artikel 19 Tuchtdossier 

Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 

Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

 de gedragingen; 
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 de reeds genomen ordemaatregelen; 

 de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan; 

 de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 

 het gemotiveerd advies van de klassenraad; 

 het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20 Beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting 

§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Dit beroep moet binnen de vijf 
schooldagen na kennisname van de feiten aangetekend bezorgd worden bij het schoolbestuur. 
Het beroep: 

 wordt gedateerd en ondertekend; 

 vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen 
bezwaren; 

 kan aangevuld worden met overtuigingsstukken. 

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 

§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van 3 interne leden en wordt in functie van een 
concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

De samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan 
binnen het te behandelen dossier niet wijzigen. 
De samenstelling is als volgt:  
leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de betwiste beslissing tot definitieve 
uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur die de beslissing heeft genomen. 

§ 4 De voorzitter wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de leden van de 
beroepscommissie aangeduid. 

§ 5 De werking van de beroepscommissie: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd; bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de 
klassenraad die een advies over de tijdelijke uitsluiting heeft gegeven; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de 
individuele personeelsleden van het onderwijs; 

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de 
decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie. 

§ 6 Het beroep kan leiden tot:  
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van de tijdelijke uitsluiting; 
3° de vernietiging van de tijdelijke uitsluiting. 

§ 7 Het resultaat van het beroep worden gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 8 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de bestreden uitsluiting van rechtswege nietig. 

Artikel 21 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 

§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. 
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend bezorgd 
worden bij het schoolbestuur. 
Het beroep: 

 wordt gedateerd en ondertekend; 

 vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen 
bezwaren; 

 kan aangevuld worden met overtuigingsstukken. 
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§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 

§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van 3 externe leden en een delegatie van 3 interne 
leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester 
en schepenen.  

De samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan 
binnen het te behandelen dossier niet wijzigen. 
De samenstelling is als volgt:  
- “interne  leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de betwiste 

beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur die de beslissing 

heeft genomen;  

- externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan het schoolbestuur en extern aan de school 

waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht 

een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad van de 

school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern lid te 
zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is. 

§ 4 De voorzitter wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de externe leden 
aangeduid. 

§ 5 De werking van de beroepscommissie: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij 
stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal 
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de 
klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de 
individuele personeelsleden van het onderwijs; 

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de 
decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie. 

§ 6 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement  opgenomen  termijn voor indiening van het beroep is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting. 

§ 7 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 8 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de bestreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 

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

Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs 

Artikel 22 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de 
klassenraad. 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijsindien uit het leerlingendossier blijkt dat de 
leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende mate 
heeft bereikt. 
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Artikel 23 Het getuigschrift niet toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend mee 
aan de ouders. 

Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een overleg 
vragen met de directeur. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder 
dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden.  
Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 

De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van gemaakt worden. 
In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw samenroept. 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen, 
hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid 
tot beroep bij de beroepscommissie. 
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door het 
schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen. Wanneer de 
ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot 
beroep bij de beroepscommissie. 

Artikel 24 Beroepsprocedure 

§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen 
een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23. 

Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het 
schoolbestuur.  
Het beroep:  

 wordt gedateerd en ondertekend;  

 vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen 
bezwaren; 

 kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 

§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van 3 externe leden en een delegatie van 3 interne 
leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester 
en schepenen.  

De samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan 
binnen het te behandelen dossier niet wijzigen. 

De samenstelling is als volgt:  
- interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het getuigschrift basisonderwijs  

niet toe te kennen, waaronder alleszins de directeur eventueel aangevuld met een lid van het 

schoolbestuur; 

- externe leden”, zijnde personen  die extern zijn aan dat schoolbestuur en extern  aan de 

school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, 
geacht een intern lid te zijn; 

b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de schoolraad van 
de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een extern 
lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 

§  4  D e voorzitter wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de externe 
leden aangeduid. 

§  5  De werking van de beroepscommissie: 
a) elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij 

stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal 
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 

b) elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht  onderworpen; 

c) een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
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d) een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 
gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van 
de klassenraad die het getuigschrift basisonderwijs niet toegekend heeft; 

e) de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van 
individuele personeelsleden van het onderwijs; 

f) een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met 
de reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

§ 6 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De 
beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 

§ 7 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

§ 8 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

§ 9 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

Artikel 25 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft 
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager 
onderwijs, afgeleverd door de directie. 

Artikel 26 

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij 
verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 

Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis 

Artikel 27 

§ 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 

§ 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan vijf, 
heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide, 
indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of 
ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 

2. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de directeur. 
Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs 
mag volgen;  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien 
kilometer. 

§ 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide gebeurt door de ouders, per brief of via specifiek aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de 
ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 

1. dat het kind langer dan eenentwintig kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; 
2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 
3. dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag volgen. 
Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de 
verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens zes maanden 
zal duren. 

§ 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken het synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden. 



 

17 
 

Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis voor vier lestijden het synchroon internetonderwijs 
of een combinatie van beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te 
sluiten) afwezig was. 

§ 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld 
van een medisch attest, indienen bij de directeur. 

Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en 
volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 

§ 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van 
drie maand opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis. Wel 
moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in §3, 
2e en 3e punt. 

§ 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

Hoofdstuk 11: Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad 

Artikel 28 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1° de ouders 
2° het personeel 
3° de lokale gemeenschap 
De schoolraad heeft advies-en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. 
De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert wanneer nodig. 
De huidige schoolraad bestaat uit: 
De voorzitter: Koen Troch 
De secretaris: Nadine Vanbrusselt, administratief bediende dienst onderwijs 
De vertegenwoordigers van het personeel: Inge Mattheus (Scherpenheuvel) 

     Nicky Siongers (Keiberg) 
     Greet Van Diest (Zichem) 

     Karolien Meus (Testelt) 
De vertegenwoordigers van de ouders:  Bea Broeckaert (Scherpenheuvel) 

     Bart Verboven (Keiberg) 
     Koen Troch (Zichem) 
     Ilse Dioos (Testelt) 

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Chris Ponsaerts (Scherpenheuvel) 
     Lucien Mues (Keiberg) 
     Tinne Peeters (Zichem) 
     Jos van Gossum (Testelt) 

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering 
een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 

Artikel 29 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet 
gaan over ten minste drie ouders. 
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar 
stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 

Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens en privacy 

Artikel 31 

Ouders hebben het recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting 
blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. 

Iedere kopie dient persoonlijke en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch 
publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 

Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een 
recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot de gemeentesecretaris die bekijkt of 
toegang kan worden verleend. 
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Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt de 
toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 

Artikel 32 

Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke 
of reglementaire bepaling. 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen op voorwaarde dat: 
1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerling specifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe 
school doorgegeven worden. 

Artikel 33 

Afbeeldingen van personen 

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van 
leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd. 

Hoofdstuk 13  Algemeen rookverbod 

Artikel 34 

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. 
Bij overtreding van deze bepaling 
- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit 

schoolreglement; 
- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 
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3. infobrochure 

Hoofdstuk 1 Situering van onze school 

1.1  Schoolgegevens 

1.1.1  Naam en adres, telefoon 

Ons stedelijk onderwijs is een  
basisschool met 7 vestigingen die 
behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 

Naam Adres Structuur Telefoon E-mail 

Secretariaat 
Teekbroek 22 
3272 Testelt 

Directie en 
algemeen 

secretariaat 
013/77 27 38 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

‘t Steltje 
Teekbroek 22 
3272 Testelt 

Kleuter- en lager 
onderwijs 

Kleuter 013/77 27 38 
Lager 013/46 29 63 

Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

’t Belhameltje 
Lobbensestraat 99 
3271 Keiberg 

Kleuteronderwijs 013/77 65 14 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

‘t Belhameltje 
Lobbensestraat 124 
3271 Keiberg 

Lager onderwijs 013/77 45 16 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

’t Stokpaardje 
Ter Elzen z/n 
3271 Zichem 

Kleuteronderwijs 013/77 22 65 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

’t Stokpaardje 
Oranjestraat 2 
3271 Zichem 

Lager onderwijs 013/77 42 32 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

’t Karakolleke 
Zuidervest 28a 
3270 
Scherpenheuvel 

Kleuteronderwijs 013/77 38 53 Stedelijkonderwijs.sz@skynet.be 

1. 1.2 Schoolbestuur  

Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem 
August Nihoulstraat 13-15 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 
013/35 24 40 

1.1.3 Scholengemeenschap 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Hageland:  
bestaande uit volgende scholen als leden: 

 Gemeentelijk basisonderwijs Scherpenheuvel-Zichem 

 Gemeentelijk basisonderwijs Schaffen/Deurne (Diest) 

 Gemeentelijk basisonderwijs Molenstede (Diest) 

 Gemeentelijk basisonderwijs Glabbeek 

 Gemeentelijk basisonderwijs Bekkevoort 

 Gemeentelijk basisonderwijs Kortenaken 
De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich op de A. Nihoulstraat 13-15,  
3270 Scherpenheuvel-Zichem. 

1.1.4 Personeel 

De personeelslijst staat vermeld in de infobrochure van iedere vestiging. 
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1.2 Raden 

1.2.1 Schoolraad 2013-2017 

 De schoolraad heeft advies-en overlegbevoegdheid over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden. 
De schoolraad wordt om de vier schooljaren opnieuw samengesteld en vergadert wanneer nodig. 
De huidige schoolraad bestaat uit: 

 De voorzitter: Koen Troch 
De secretaris: Nadine Vanbrusselt, administratief bediende dienst onderwijs 
De vertegenwoordigers van het personeel:   Inge Mattheus (Scherpenheuvel) 
       Nicky Siongers (Keiberg) 
       Greet Van Diest (Zichem) 
       Karolien Meus (Testelt) 
De vertegenwoordigers van de ouders:   Bea Broeckaert (Scherpenheuvel) 
       Bart Verboven (Keiberg) 
       Koen Troch (Zichem) 
       Ilse Dioos (Testelt) 
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Chris Ponsaerts (Scherpenheuvel) 
       Lucien Mues (Keiberg) 
       Tinne Peeters (Zichem) 
       Jos van Gossum (Testelt) 
De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de 
vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 

1.2.2 De ouderwerking 

 Per entiteit (Testelt, Keiberg, Zichem en Scherpenheuvel) is er een oudercomité. 
 Meer info vind je in de infobrochure. 

De oudercomités zijn ook aangesloten bij 
onderstaande vereniging: 
KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van 
het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) 
Ravensteingalerij 27 bus 8 
1000 Brussel 
GSM: 0473/72 54 19 
E-mail: koogo@ovsg.be 

1.2.3  De klassenraad 

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of een individuele leerling. 

1.2.4 Sportraad 

De sportraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke sportaangelegenheden. De raad is zo 
samengesteld dat hij voldoende representatief is voor alle vormen van sportbeoefening in 
Scherpenheuvel-Zichem. De sportraad heeft tot doel het bevorderen van de sport, de lichamelijke 
opvoeding en de opluchtrecreatie bij alle inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
Sportdienst: 013/61 98 60 

1.2.5 Jeugdraad 

De jeugdraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke jeugdaangelegenheden. De raad is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die bereid zijn om 
mee te werken aan de organisatie en de uitbouw van het brede jeugdbeleid. Ook individuele personen 
die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn 
welkom in de jeugdraad. De jeugdraad heeft tot doel de interesse voor het stedelijke jeugdbeleid bij de 
kinderen en de jongeren in Scherpenheuvel-Zichem te stimuleren en de mogelijkheid tot inspraak 
hierop duidelijk te maken. 
Jeugddienst: 013/35 24 70 
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1.2.6 Cultuurraad 

De cultuurraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het gemeentebestuur 
over alle culturele aangelegenheden. De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een 
cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad. 
Cultuurdienst: 013/35 24 80 - 81 

1.3  Partners 

1.3.1 Pedagogische begeleiding 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)  
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: 

 belangen behartigen 

 pedagogische begeleiding 

 juridische dienstverlening verstrekken 

 vorming en nascholing aanbieden 
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Hans Vanbets. 

1.4 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen 

De doelen uit het pedagogisch project wordt geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG 
leerplannen. 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden: 

 lichamelijke opvoeding; 

 muzische vorming; 

 nederlands; 

 wereldoriëntatie; 

 wiskundige initiatie. 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk samenhang 
in volgende leergebieden: 

 lichamelijke opvoeding; 

 muzische vorming; 

 nederlands; 

 wiskunde; 

 wereldoriëntatie; 

 Frans 

 leren leren; 

 sociale vaardigheden; 

 informatie- en communicatietechnologie; 

 drie lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele 
zedenleer. 

1.5 Taalscreening – taaltraject - taalbad 

1.5.1 Taalscreening 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager 
onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. 

1.5.2  Taaltraject 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen 
die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. 

1.5.3  Taalbad 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een 
taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de 
Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere 
onderwijsactiviteiten. 
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Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 

2.1 Afhalen en brengen van de kinderen 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. 
Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind 
begeleiden tot in het klaslokaal. 
Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort. 
De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats 
verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan). 
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand 
schriftelijk aan de leerkracht mee wie het kind mag afhalen. 
De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 
Ouders die hun kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school brengen of na het 
beëindigen van de het toezicht op school laten, doen dit onder hun eigen verantwoordelijkheid.  

2.2 Lesurenregeling 

a. kleuterschool 

Dagen Uren Uren Uren Uren 

Maandag van 9u tot 12u10 en van 13u20 

Keiberg: 13u10 

tot 15u50 

Keiberg: 15u40 

Dinsdag van 9u tot 12u10 en van 13u20 

Keiberg: 13u10 

tot 15u50 

Keiberg: 15u40 

Woensdag van 9u tot 12u   

Donderdag van 9u tot 12u10 en van 13u20 

Keiberg: 13u10 

tot 15u50 

Keiberg: 15u40 

Vrijdag van 9u tot 12u10 en van 13u20 

Keiberg: 13u10 

tot 15u25 

Keiberg: 15u15 

b. lagere school 

Dagen Uren Uren Uren Uren 

Maandag van 9u tot 12u10 en van 13u10 tot 15u50 

Dinsdag van 9u tot 12u10 en van 13u10 tot 15u50 

Woensdag van 9u tot 12u10   

Donderdag van 9u tot 12u10 en van 13u10 tot 15u50 

Vrijdag van 9u tot 12u10 en van 13u10 tot 15u25 

2.3 Toezicht en kinderopvang 

2.3.1 Toezicht 

Er is toezicht in elke vestiging vanaf 15 minuten voor de aanvang van de lessen en 15 minuten na het 
einde van de lessen. Ook gedurende de speeltijden, de middagtoezichten en tijdens het middageten 
in de refter. 
Afspraken en regelgeving over het “ineten” vindt u terug in de informatiebrochure. 

2.3.2 Kinderopvang 

De kinderen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang “BALOE” 
georganiseerd door de stad. Voor meer info kan u steeds terecht op de website van de 
stad: www.scherpenheuvel-zichem.be, in de informatiebrochure van de school of bij de 
dienst BKO. De coördinator en administratief medewerkster helpen u graag verder tel. 
013/35 24 90-72 of via mail kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be. 

2.4 Schoolverzekering 

Onze school heeft een schoolverzekering afgesloten bij: 

http://www.scherpenheuvel-zichem.be/
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ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, tel.: 011/28 21 11 
Polisnummer: 450 280 42 
Meer info is beschikbaar op het schoolsecretariaat, tel. 013/77 27 38 

2.5 Schooltoelage 

De toekenning van de schooltoelage  gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het 
gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig 
geweest zijn. 

Kleuters: een vast bedrag: € 90,22 

Lager onderwijs: 
Minimumtoelage: € 101,49 
volledige toelage: € 152,24 
uitzonderlijke toelage: € 202,97 

Meer informatie: 

 Indien u wenst kan het schoolsecretariaat u ondersteunen bij het aanvragen van de 
schooltoelage. 

 via www.schooltoelagen.be 

 Telefoon: gratis nummer van de Vlaamse overheid: infonummer 1700. 

2.6 Uiterlijk voorkomen 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. De kledij eigen 
aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Als deze kledij 
oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden. 

2.7 Afspraken zwemmen 

De leerlingen gaan regelmatig zwemmen. Hiervoor dient de leerling zwemkledij, een handdoek, een 
badmuts in rekstof (in rode of rood-witte kleur) in een zwemzakje mee te brengen. De zwemlessen 
worden gegeven door de klastitularis en de bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding. Het 
toezicht gebeurt door deze 2 laatst genoemde en de redders van het zwembad. Nadere info over o.a. 
de zwemmomenten staan vermeld in de informatiebrochure. 
De inkom van het zwemmen is betalend. De busreizen worden betaald door het schoolbestuur. De 
inkom voor het zwemmen in het 6

de
 leerjaar wordt betaald door het schoolbestuur. 

2.8 Verloren voorwerpen 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen 
(kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, GSM, ...). 
Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders of het kind zelf informeren bij de leerkracht. 

2.9 Verkeer en veiligheid 

Ik en het verkeer 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 
Ik respecteer de verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school 
naar thuis. 

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken 
die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.  
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de 
verkeersregels na te leven. 

Ik en veiligheid 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. 
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. 
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 
Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

http://www.schooltoelagen.be/
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Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leraar. 
 

2.10 Verjaardagen 

Zie informatiebrochure per vestiging. 

2.11 Leefregels voor leerlingen 

 Ik en mijn houding 

Ik heb respect voor anderen.  
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 

Ik, gezondheid en hygiëne 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.   
Ik hou de toiletten netjes. 
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel). 
Als ik dorst heb, vraag ik water aan de klastitularis. 

Ik en zorg voor het milieu 

Ik zorg mee voor een nette school.  
Ik breng enkel drank in een drinkbus mee. 
Ik zorg dat mijn boterhammen en koekje in een brooddoos of koekjesdoos zitten. 
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 

Ik en mijn taalgebruik 

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met "mijnheer de directeur". 

Ik en huiswerk 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op volgende wijze: 

 door een nota van mijn ouders in mijn agenda; 

 door een briefje van mijn ouders. 
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen door één van mijn ouders. 
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng 
ik een attest mee naar school. 

Ik en mijn materiaal 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
Ik kaft mijn schriften en boeken. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het 
zwemmen en de turnles. 
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de klastitularis. 
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Ik en spelen 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. 
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. 
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

Ik en toezicht 

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de opzichter. 
's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me 
komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de 
opvang. 

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? 

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 
Ik vertel: 

 waar het ongeval gebeurd is; 

 wat er gebeurd is; 

 wie erbij betrokken is. 

Wat te doen bij brand? 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. 
Bij brandalarm  verlaat ik het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. 
Ik volg de instructies van de leerkrachten. 

 ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; 

 ik laat al mijn materiaal achter; 

 ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

Wat als ik de afspraken niet naleef? 

Ik krijg een mondelinge opmerking. 
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. 
Ik word naar de directeur gestuurd. 
De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. 
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag). 

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. 

Wat als de leraar zich vergist? 

Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met 
de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. 
Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te 
luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit nemen. 

Hoofdstuk 3 Schoolverandering 

3.1 De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de 

ouders. 

3.2 De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de 

schoolverandering schriftelijk heeft medegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. 

3.3 Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 

overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking 

heeft; 
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er 

zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien. 
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3.4 Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 

nieuwe school doorgegeven worden. 

3.5 Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het 

lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 

3.6 Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de 

ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. 

Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

In principe zijn beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen 
eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

4.2 Concrete afspraken 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding 
van de leerlingen zoals: 

 bij de inschrijving van de leerlingen; 

 bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 

 bij orde- en tuchtmaatregelen; 

 keuze i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet) 

 bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging 
oudercontacten, bij bezorgen van rapporten,…). 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden 
worden met een specifieke regeling. 

Hoofdstuk 5 Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind: 
1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; 
2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van 
één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen 
om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit 
dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen. 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring 
wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of 
vanaf de eerste schooldag van september. 
De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een formulier bij 
de directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september. 

Hoofdstuk 6 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, met als administratieve zetel: 
Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem, tel.: 02/482 05 72 

Het CLB behoort tot het officieel gesubsidieerd net.  

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 
leerlingen nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij: 

 het leren en studeren; 

 de onderwijsloopbaan; 

 de preventieve gezondheidszorg; 

 het psychisch en sociaal functioneren. 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd 
vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. 
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De CLB-contactpersoon is op de school te bereiken tijdens de schooluren of op volgend 
telefoonnummer 02/482 05 72. 

6.2 De medische begeleiding 

De medische begeleiding bestaat uit algemene consulten, gerichte consulten en  
profylactische maatregelen. 
Het medisch consult gebeurt door een schoolarts en een verpleegkundige.  
Contact 02/482 05 72. 

6.2.1 Algemene consulten 

De leerlingen van het 2
de

 jaar kleuteronderwijs en het 5
de

 jaar lager onderwijs  
ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, 
groei en ontwikkeling en sensoriële toestand, worden nagekeken en adviezen geformuleerd 
aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in onze school. 

6.2.2 Gerichte consulten 

Bij leerlingen van het 1
ste

 en het 3
de

 jaar lager onderwijs worden gerichte consulten 
georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en 
opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de 
school uitgevoerd. 

6.2.3 Profylactische maatregelen 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en 
geven hiervoor hun toestemming. 
De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij 
volgende besmettelijke infectieziekten: 
1° anthrax; 
2°  botulisme; 
3°  brucellose; 
4°  salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie; 
5°  cholera; 
6°  chikungunya; 
7°  dengue; 
8°  difterie; 
9°  enterohemorragische e. coli-infectie; 
10°  gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit; 
11°  gele koorts; 
12°  gonorroe; 
13°  haemophilus influenzae type B invasieve infecties; 
14°  hepatitis A; 
15°  hepatitis B (acuut); 
16°  humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza; 
17°  legionellose; 
18°  malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch     

grondgebied, inclusief (lucht)havens; 
19°  mazelen; 
20°  meningokokken invasieve infecties; 
21°  pertussis; 
22°  pest; 
23°  pokken; 
24°  poliomyelitis; 
25°  psittacose; 
26°  Q-koorts; 
27°  rabiës; 
28° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); 
29°  syfilis; 
30° tuberculose; 
31°  tularemie; 
32°  virale hemorragische koorts; 
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33°  vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie); 
34°  voedselinfecties (vanaf twee gevallen); 
35°  West Nilevirusinfectie. 
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. 
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 

Hoofdstuk 7 Zorg op school 

“Zorg” is een belangrijk onderdeel van onze schoolwerking. We dragen onze slogan “EXTRA 
AANDACHT voor IEDER KIND” dan ook hoog in het vaandel! 
Het zorgbeleid op onze school streeft ernaar dat alle leerlingen een goede zorgomkadering krijgen. 
Voor die leerlingen waar het leerproces niet vanzelfsprekend verloopt, wordt aangepaste begeleiding 
voorzien. Dit is een opdracht voor het ganse schoolteam en wordt ondersteund door het zorgteam 
(zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB, externe specialisten). 
De basisfiguur van een degelijke zorgwerking is in eerste instantie de klasleerkracht. Deze zal 
trachten om haar/zijn instructies, opdrachten en werkvormen zodanig te differentiëren zodat zowel 
kinderen met zwakke, gemiddelde als sterke leerresultaten volgens hun individuele mogelijkheden 
kunnen werken. 
Ondanks de extra zorg van de leerkracht gebeurt het soms dat kinderen onvoldoende cognitieve 
vorderingen maken of op socio-emotioneel vlak niet goed functioneren. In dit geval kan de 
klasleerkracht rekenen op het zorgteam voor extra ondersteuning. 
De rode draad doorheen ons zorgbeleid is preventie, differentatie, remediëren van leerachterstanden 
en aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren. 
Deze zorgtaken worden uitgevoerd op 3 niveaus:  

 Schoolniveau 

 Leerkachtniveau 

 Leerlingniveau  

We hanteren meerdere zorginititatieven: 

7.1 Zorgoverleg 

De leden van het zorgteam hebben dagelijks contact. Wekelijks zitten ze samen op een zorgoverleg.  
Maandelijks is er een zorgoverleg met de directeur, zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB en eventuele 
externen om de lopende zorgvragen te bespreken. 

7.2 Leerling-volg-systeem lagere school 

In onze school worden er op 2 vaste meetmomenten per schooljaar genormeerde toetsen voor 
spelling en wiskunde afgenomen. Men gaat na in hoeverre de leerlingen de leerstof beheersen die 
reeds gekend zou moeten zijn. De resultaten worden omgezet in scores en worden geanalyseerd. 
Aan leerlingen die zich in de gevarenzone bevinden, wordt extra aandacht besteed. Remediëring 
volgt. Met dit leerling-volg-systeem kunnen we op systematische wijze leerbedreigde en/of 
meerbegaafde kinderen opsporen en/of opvolgen. 

7.3 Kleuter-volg-systeem en kijkwijzer 

In de kleuterschool werken we met een uitgebreid volgsysteem. Hierin komen alle 
ontwikkelingsdoelen aan bod. Zo ontdekken we de extra onderwijsbehoeften van de kleuters en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten. 
Door middel van een kijkwijzer is er een betere opvolging bij de overgang van 3

de
 kleuterklas naar 1

ste
 

leerjaar. 

7.4 Multi disciplinair overleg (MDO) 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen vormen van een leerling, richten we 2 maal per jaar een 
MDO in. De klastitularis bespreekt de leerlingen met de zorgcoördinator en het CLB. Tijdens het 
laatste MDO van de 3

de
 kleuterklas is ook de leerkracht van het 1

ste
 leerjaar aanwezig. Zo is er een 

optimale informatieoverdracht. Indien er problemen zijn die de draagkracht van de klastitularis 
overstijgen, wordt er een concrete hulpvraag geformuleerd. 
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7.5 AVI-toetsen 

Het leesniveau van de leerlingen wordt 4 maal per schooljaar getoetst. Er wordt in niveaus gelezen. 
Regelmatig wordt er aan tutorlezen gedaan. Dan begeleidt een sterke lezer een zwakkere lezer. Zo 
leren ze van elkaar. 

7.6 Binnenklasdifferentiatie 

Er wordt gedifferentieerd volgens het tempo, de hoeveelheid en de inhoud. Meerbegaafde kinderen 
krijgen na het verwerven van de basisleerstof verdiepingsleerstof aangeboden. 

7.7 Externe zorgverbreding door de leerkrachten 

De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden individueel of in kleine groep begeleid 
door een andere klastitularis die zorgverbreding doet. Iedere klastitularis presteert 1 lesuur per week 
aan deze externe zorgverbreding in een andere klas. 

7.8 Zorg door het zorgteam 

Daar waar de begeleiding door de gepresteerde zorgverbreding niet volstaat, kan zorg via enkele 
gerichte interventies worden overgenomen door één van de zorgleerkrachten. Dit kan voor een korte 
of langere periode zijn. Wanneer een groepje leerlingen dezelfde zorgvraag deelt, begeleidt het 
zorgteam dit subgroepje doorheen het schooljaar. 

7.9 STICORDI-maatregelen 

Tijdens MDO en overlegmomenten worden STICORDI-maatregelen besproken met de leerkracht en 
het zorgteam. Dit zijn maatregelen die STImuleren, COmpensen, Relativeren of DIscompenseren om 
zo tot een beter functioneren van de leerling of een beter verwerven van de leerstof te komen. 
Zo proberen we oplossingen te zoeken voor leerlingen met een bepaalde leerstoornis. Ook ouders en 
de leerling zelf hebben inspraak. De leerkracht wordt gecoacht door het zorgteam tijdens de 
uitvoering. Zo krijgen we een bredere kijk op het ontwikkelingsproces van de leerling. 

7.10 Andere leergroep 

Leerlingen die afwijken van de vooropgestelde leerdoelen, krijgen de mogelijkheid om voor het 
welbepaalde vak de leerstof van een jaar hoger of lager mee te volgen. 

7.11 Individueel handelingsplan 

Voor sommige leerlingen is het nodig een aangepast leertraject uit te stippelen. Deze leerlingen 
krijgen een individueel handelingsplan voor een bepaald vak. Ze krijgen enkel basisleerstof te 
verwerken, aangepaste toetsen en rapportering. Dit alles in overleg met de ouders. De resultaten op 
het rapport moeten individueel geïnterpreteerd worden en kunnen niet worden vergeleken met de 
resultaten van de klasgroep. 

7.12 Ondersteuning hoogbegaafdheid en kangoeroeklas 

Hoogbegaafde leerlingen krijgen naast de basisoefeningen ook nog verdiepingsleerstof aangereikt. 
Eén namiddag per week krijgen ze gevarieerde opdrachten in de kangoeroeklas. Door hen uitdagende 
leerstof aan te bieden, blijven ook zij gemotiveerd werken. 

7.13 Aanmeldingsfiche 

Indien leerkrachten tussen de MDO’s in met een dringende hulpvraag zitten, waarbij extra interventies 
van het zorgteam verwacht worden, omschrijven ze het probleem op een aanmeldingsfiche. Op deze 
manier wordt het probleem reeds verduidelijkt door de opsomming van de signalen die het kind 
uitzendt, de ondernomen acties en de effecten ervan. Een concrete hulpvraag naar het zorgteam toe 
wordt geformuleerd om zo snel mogelijk tot een efficiënte werking te komen. 

7.14 Samenwerking met externe hulp-instanties 

De zorgleerkrachten zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten wanneer er zich speciale 
problemen voordoen. Ze zijn schakel tussen ouders, klasleerkrachten en externen (logopedisten, 
kinesisten, revalidatiecentra, centrum voor ontwikkelingsstoornissen, …). Indien nodig wordt er 
overleg gepleegd. 
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7.15 Huistakendifferentiatie 

Onze school heeft een huiswerkbeleid. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen 
herhalingstaken van de geziene leerstof. Hierin wordt naar moeilijkheidsgraad gedifferentieerd. Door 
deze taken kan de leerling de leerstof extra inoefenen en zijn kennis testen. Ook de ouders kunnen 
mee de inhoud van de leerstof en de vorderingen opvolgen. 

Hoofdstuk 8 Toedienen van medicijnen 

8.1 De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of 

een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de 
hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten 
contacteren. 

8.2 De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. 

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

De ouders bezorgen de school: 
- de naam van het kind 
- de datum 
- de naam van het medicament 
- de dosering 
- de wijze van bewaren 
- de wijze van toediening 
- de frequentie 
- de duur van de behandeling 

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

Hoofdstuk 9 Grensoverschrijdend gedrag/integriteit van de leerling 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel 
gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van 
de leerlingen te beschermen. 


