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inleiding 

 
 

KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN vzw 

 

 

Schoolbestuur Heilig-Hartcollege, basisschool 

 

 

Beste ouders 

 

 

 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als blijk van groot vertrou-

wen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 

 

We zullen uw kind goed onthalen. U mag er op rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam 

ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse, christelijke opvoeding en degelijk on-

derwijs te geven. Het schoolbestuur steunt ons in deze taak. 

 

Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat 

we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons con-

tact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoe-

ken. 

 

 

 

Hierbij willen we u het schoolbestuur voorstellen: 

 

1. KOBA staat voor de overkoepelende onderwijs vzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Ant-

werpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 131 scholen in 

bisdom Antwerpen. Ons schoolbestuur is KOBA de Nete. 

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

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

waarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 

 
 Voorzitter: mevr. Denise Geens – Peeters 
 Afgevaardigd bestuurder: dhr. Dirk Dillen 

 Maatschappelijke zetel: Nooitrust 4 te 2390 Malle 

 

 

Een vruchtbaar schooljaar toegewenst. 

 

 

 

De directie, het schoolteam en het schoolbestuur 

 

 

 

 

 



2  

Beste ouders 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. 

 

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt 

strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. 

 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsver-

klaring van het katholiek onderwijs. 

 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsver-

klaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie 

van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het ba-

sisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwil-

ligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegelei-

ding, revalidatie en privacy. 

 

Tenslotte vind je een overzicht van belangrijke data en personeelsgegevens. 

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 

het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 

nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement 

worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

 

  Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - Informatie 
 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het school-

reglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het school-

jaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

 

1 Contact met de school 
 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.  Hieronder  vind  je  onze  contactgegevens.  

Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

 

Directeur 

 

Verhaert Petra 

0472 86 49 92 

directie@hhc-basis.be 

 
 

Secretariaat 

 

Peeters Nancy 

Van Craen Brent 

Hendrickx Danny 

015 22 10 10 (keuzemenu 1) 

secretariaat@hhc-basis.be 

 

Zorgcoördinator kleuterschool Jacobs Tina 

0474 53 24 76 

zocokleuterschool@hhc-basis.be 

Zorgcoördinator lagere school Verhoeven Liesbeth 

0496 08 34 70 

zocolagereschool@hhc-basis.be 

Schoolstructuur Biekorfstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg 

015 22 10 10 (keuzemenu 1) 

Scholengemeenschap Putte-Heist 

Coördinerend directeur: Feyaerts Geert 

Schoolbestuur vzw Koba De Nete, Nooitrust 4, 2390 Malle 

03 304 91 00 

info@kobavzw.be 

 Website van de school 

 

Website van de school 

    www.hhc-basis.be 

 

www.hhc-basis.be 

mailto:directie@hhc-basis.be
mailto:secretariaat@hhc-basis.be
mailto:zocokleuterschool@hhc-basis.be
mailto:zocolagereschool@hhc-basis.be
mailto:info@kobavzw.be
http://www.hhc-basis.be/
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2 Organisatie van de school 
 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

 
Schooluren De school is open van 8.15 u. tot 15.30 u. en op woensdag tot 12.10 u. 

 

De lessen beginnen stipt om 8.35 u. en eindigen om 15.10 u. 

Opvang 
 

Het toezicht door de school begint om 8.15 uur. Er is toezicht op de 

speelplaats tot 15.30 uur. De leerlingen hebben voor en na die uren 

geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

 

Er is middagopvang van 12.25 u. tot 13 u. 

Vakanties, vrije dagen: Zie kalender 
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3 Samenwerking 

 
3.1 Met de ouders 

 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 

steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur 

of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school 

en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Contactpersoon voor een afspraak: secretariaat basisschool 

Dit kan telefonisch of per mail. 

Ouderraad ouderraad@hhc-basis.be 

voorzitter: Swaans Sally 

penningmeester: Vervloesem Karolien 

secretaris: Bosmans Katleen  

Schoolraad voorzitter: Broos Tom 

tom.broos@hhc-basis.be 

oudergeleding: Vervloesem Koen, Van Loo Annelies, Bosmans Katleen 

personeelsgeleding: Broos Tom, Van Dessel Kristel, Van Eccelpoel Martine 

lokale gemeenschap: Bellekens Marc, Torfs Anita, Janssens Berre 

3.2 Met de leerlingen 

 
Leerlingenraad Verkiezingsprocedure: uit elke klas (L3 tot en met L6) wordt er één ver-

tegenwoordiger gekozen (september). De leerlingenraad vergadert maan-

delijks. Wij vinden hun mening belangrijk en steunen de projecten die zij 

organiseren. 

 

Verantwoordelijke leraars: Verbist Karin en Smits Jennifer 

3.3 Met externen 

 
Centrum voor 

Leerlingbegeleiding 

(CLB) 

Onze school werkt samen met het CLB Het Kompas 

Frans Coeckelbergsstraat 2 

2220 Heist o/d Berg      

015 24 81 10  

Ankerfiguren, verbonden aan onze school: Ingrid Goos en Lieve Verlinden 

Arts CLB: Fannes Mich 

Verpleegkundige: Frank Matheï  

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent 

verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het 

kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van be-

paalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van 

individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan recht-

streeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
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Ondersteuningsnetwerk Onze  school  is  aangesloten  bij  het ondersteuningsnetwerk Kempen 

 

Oude Arendonksebaan 36 - 2360 Oud-Turnhout 

 

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt 

voor ouders: Mieke Quirijnen – algemeen coördinator Ondersteunings-

netwerk Kempen 

0472 12 36 64 

mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be  

 

3.4 Nuttige adressen 

 
Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie 

inzake Leerlingenrechten 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi  

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15  

1210 Brussel 
02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie 

Zorgvuldig Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

t.a.v Marleen Broucke Koning Albert II-laan 15  

1210 Brussel 
02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II - Pedagogisch project 
 
1 Het portret van onze school 
 

Enkele decennia geleden stichtten de Zusters Annonciaden van Huldenberg naast de Heilig-

Hartkerk in ‘Heist-Station’ een kleuter- en lagere meisjesschool. De zusters woonden toen in het 

klooster naast de school. Tegenover de meisjesschool richtten de Broeders van Scheppers een 

lagere school voor jongens en een beroeps- en middelbare handelsschool op. Later werd dit ‘het 

college’ met een ruim aanbod aan studierichtingen. Deze scholen smolten in 1975 samen en 

sindsdien gaan we door het leven als het Heilig-Hartcollege, genoemd naar de parochie(kerk). 

We zijn dus reeds lang een gemengde katholieke basisschool. Kinderen kunnen bij ons terecht 

gedurende hun hele schoolloopbaan, van kleuter tot en met het middelbaar. Onze ligging in de 

gemeente Heist-op-den-Berg brengt heel wat voordelen met zich mee: aan het station, goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer, midden in de vele nieuwbouwwijken en toch niet ver van 

de dorpskern. 

Onze schoolpoort staat open voor iedereen. Iedereen is welkom. We trekken vooral kinderen aan 

uit de directe omgeving, maar ook ouders van ‘buitenaf’ kiezen voor onze school. Soms komen 

de kinderen mee met grote broer of zus die naar het middelbaar gaat of hebben de ouders zelf 

hier nog op school gezeten. Dit zorgt ervoor dat we een heel uiteenlopend publiek mogen ver-

welkomen bij ons op school. Het is een weerspiegeling van de bevolking in de dorpsgemeen-

schap: een mix van sociale klasse, heel divers, sommigen met een andere cultuur, levensbe-

schouwing en/of taal. Met dit gegeven gaan we zorgzaam om. 

We zijn een overwegend vrouwelijk team met enkele mannen: heel divers qua leeftijd, met een 

mix van competenties, talenten en aanpak, met kennis van zaken. We vullen elkaar aan en gaan 

vernieuwingen niet uit de weg. We zijn een groot team dat goed samenwerkt. Sinds de nieuw-

bouw klaar is, zitten we als team volledig samen op één campus, wat het samenhorigheidsge-

voel vergroot. 

We hebben een goed samenwerkingsverband met de ouderraad, de buitenschoolse opvang, het 

secundair onderwijs, de parochie, de gemeentelijke diensten, de academie, verschillende vereni-

gingen,… . De samenwerking met de Mega-scholen, de scholen uit de scholengemeenschap Put-

te-Heist en het schoolbestuur KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) waartoe we beho-

ren, ondersteunt de professionalisering van het personeel. 

 

In wat volgt schetsen we enkele grote lijnen van ons eigen opvoedingsproject. Wie we zijn en 

waar we voor staan, willen we graag met je delen. Het is de weg die we willen gaan en waar we 

de komende jaren aan willen (blijven) werken. 
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2 Ontwikkelkansen voor ieder kind 
 

Elk kind 

 is uniek 

 heeft zijn eigen thuissituatie en achtergrond 

 kan en mag zijn eigenheid bewaren 

 moet zich goed kunnen voelen op school. 

 

Een kind mag kind zijn! 
 

Daarom vinden we het belangrijk om: 

 aan te sluiten bij de leefwereld van het kind 

 een veilige en leergierige leeromgeving te creëren 

 voldoende leerkansen aan te bieden 

 sterk in te zetten op differentiatie 

 een degelijke basis mee te geven 

 de zelfstandigheid van onze kinderen te stimuleren 

 regels en afspraken te maken en consequent op te volgen. 

 

3 Goed onderwijs met een kijk op de wereld van morgen 
 

We willen kinderen vormen die opgroeien tot: 

 zelfstandige 

 sociaalvaardige 

 communicatieve jongvolwassenen 

 met een zorgzame inzet voor mens en wereld. 

 

Maar… we zijn en blijven een school.  

 

Belangrijk is ook dat onze kinderen: 

 bekwaam zijn om informatie te verwerven én verwerken 

 over alle nodige (basis)kennis beschikken. 

 

Goed, kwaliteitsvol onderwijs: 

 is meer dan leren en lesgeven alleen 

 zoekt een balans tussen wat moet en wat belangrijk is voor het kind 

 leert kinderen het grotere geheel zien om zo een realistisch beeld van de werkelijkheid te 

krijgen. 
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4 Een open katholieke school 
 

Een katholieke dialoogschool 

 Iedereen die zich loyaal opstelt voor ons opvoedingsproject en op zijn manier deelneemt 

aan hoe we dit beleven op school, is welkom. 

 Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen. We vinden het belangrijk dat ze 

kunnen kennismaken met Jezus en verhalen uit de bijbel. 

 Christelijke symbolen krijgen een zichtbare plaats. 

 We bewaren als school de band met de plaatselijke parochiegemeenschap. 

 We vinden het belangrijk om echt tijd te maken voor kerkelijke vieringen. Als we bidden 

en danken, gebeurt dit in vrijheid en met respect. 

 We hebben aandacht voor armoede en onrecht. 

 We hebben oog voor de leefwereld en de thuissituatie van de kinderen. 

 In onze school proberen we met elkaar te leven naar het voorbeeld van Jezus. Zo werken 

we aan de ‘binnenkant’, de ‘ziel’ van de school en ons onderwijs. 

 We maken school vanuit Christelijke spiritualiteit. 

 

 

5 Een vlotte samenwerking in balans 
 

Met ouders 

     willen we graag: 

 samen school maken door hen bij het schoolgebeuren te betrekken 

 dat samenwerking en communicatie steeds op een – wederzijds – respectvolle manier 

gebeurt 

 bouwen aan een evenwaardige relatie 

 een open, toegankelijke en positieve ingesteldheid. 

 

 

Met externen 

     streven we naar: 

 openheid 

 een goede infodoorstroming 

 het kunnen leren van elkaar en openstaan voor nieuwe ideeën 

 verbindende communicatie. 

 

In het team 

     streven we naar: 

 een open en respectvolle communicatie en samenwerking 

 openheid, eerlijkheid, luisterbereidheid en empathie 

 elkaar opbouwende feedback geven én ontvangen.  

      

Dit: 

 doet ons groeien in professionaliteit 

 geeft ons kracht en duidelijkheid 

 maakt ons tot betere leerkrachten. 

 

Dit komt het kind ten goede. 
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DEEL III - Het reglement 
 

1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 
 

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

deren. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil ver-

wachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring we-

derzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspra-

ken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

 

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

 

Oudercontacten 

 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je 

zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar 

een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en 

met de manier van werken. 

 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. 

 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. In de kalender achteraan vindt u op 

welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek 

aanvragen op een ander moment. 

 

We engageren ons dan om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment. 

 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment 

zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via de agenda van uw kind, 

telefonisch of via mail. 

 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

 

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

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

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelma-

tig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot 

een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Vanaf 5 halve dagen proble-

matische afwezigheden contacteert de school het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart 

worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. De aanwezigheid van je 

kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de 

toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB. 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.35 uur en eindigt om 15.10 

uur. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je 

ons voor 8.35 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
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Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezighe-

den. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de 

overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: zie 5.4 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding 

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolg-

systeem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 

begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstel-

len op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst 

in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig 

heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

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

organiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat 

wij van jou als ouder verwachten. 

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

opvolgt en naleeft. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun school-

loopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 

leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat 

tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taal-

ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de on-

derwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren 

bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven 

die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

Tips: 

 

 Als anderstalige ouder zelf Nederlandse lessen te volgen. 

 Uw kind na de schooluren extra lessen Nederlands te laten volgen. 

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

aanwezig is. 

 Uw kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuur-

groep of academie (muziek, woord, plastische kunsten, enz.). 

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig boek. 

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

andere kinderen, het schoolteam en met andere ouders. 

 … 



12 
 

2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 
        (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) 

 

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

schoolbrochure, folders, … 

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project 

en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.  

 

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  

 

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of 

wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan 

het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is 

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet 

worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 

CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school 

om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individu-

eel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende school-

jaar te ontbinden. 

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. 

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 

31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

2.1 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaar-

den voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten 

over die voorwaarden.(minimum 25O halve dagen aanwezig zijn op school) 

 

2.2  Screening niveau onderwijstaal 

 

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

taal- screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 

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

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aan-

gepast taaltraject. 

 
3 Ouderlijk gezag 
 

3.1  Zorg en aandacht voor het kind 

 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een 

echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht 

bieden. 
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3.2  Neutrale houding tegenover de ouders 

 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de 

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 

vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

3.3  Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

 

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

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden ge-

nomen. 

 

    Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: intekenen via gimme 

    Afspraken in verband met oudercontact: info via gimme en digitaal inschrijven 

 

3.4 Co-schoolschap 

 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je 

kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving 

van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschil-

lende scholen in- en uitschrijven.   

 

4 Organisatie van de leerlingengroepen 
 

4.1  Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar 

een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is 

dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslis-

sing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De 

school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar 

voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloop-

baan van school verandert, terechtkomt. 

 

Wij herverdelen de klasgroepen bij de overstap naar de eerste kleuterklas, van de derde kleu-

terklas naar het eerste leerjaar en tenslotte van het derde leerjaar naar het vierde leerjaar. Zo 

leren de kinderen nieuwe vriendjes maken. We kiezen om dit om de 3 schooljaren te doen zodat 

er voldoende kansen zijn om hechte vriendschappen op te bouwen. 

 

Leerlingengroepen van de instapklasjes worden heringedeeld op basis van een gewijzigde in-

stroom (bv. na een instapdatum). 

 

4.2 Overgang tussen onderwijsniveaus 

 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 

beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatings-

voorwaarden. 
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5 Afwezigheden  
             (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 
 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuter-

onderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze 

zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

 

5.1  Wegens ziekte 

 

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

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

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

 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 

 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaats vinden. 

 

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

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

 

5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden 

is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwe-

zigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan 

de school. Voorbeelden hiervan zijn: 

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

verwant; 

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

 het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, ka-

tholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

 …  

5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met 

de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden; 

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een ver-

eniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen 

waarop topsportbeloften recht hebben); 

 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 

lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

 de deelname aan time-out-projecten; 

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een 

kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
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6 Onderwijs aan huis  
           (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan 

komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, syn-

chroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de di-

recteur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je 

een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel on-

derwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een 

geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind 

onderwijs mag krijgen. 

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georga-

niseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je 

kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 

binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen 

meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een 

aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest 

nodig. 

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan 

huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk 

op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en 

vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de 

medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je 

kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 

afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is 

daar niet toe verplicht.  

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan 

huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 

geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingen-

groep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de moge-

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

maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
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7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) 
 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kin-

deren te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activitei-

ten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar wor-

den voorzien. 

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de 

extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken 

activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

 

 

8 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
      (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonder-

wijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in vol-

doende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuig- 

schrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 

niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloop-

baan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde school-

jaren lager onderwijs staat. 

 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijk-

waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen ge-

tuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuig-

schrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 

schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van ge-

volgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderin-

gen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vra-

gen. 

 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassen-

raad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan 

maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiter-

lijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het 

getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De voorzitter en 

alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent 

het getuigschrift basisonderwijs.  
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Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender . De datum 

van uitreiking is ook de ontvangst-datum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig 

bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

 

8.2 Beroepsprocedure 

 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basison-

derwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

 

Let op: 

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

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

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

 

1 Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ont-

vangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 

overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit  

gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij … .  

 

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waar-

op je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. 

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

 

3 De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er 

zijn twee mogelijkheden: 

 De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad recht-

vaardigen; 

 De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klas-

senraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De 

ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

 

4 Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  

Dat kan via aangetekende brief:   

 

    Mevrouw Denise Geens-Peeters 

Vzw KOBA De Nete, Nooitrust 4, 2390 Malle 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motive-

ring waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

5 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstel-

len. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

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

de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 

6 De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om 

een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 
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7 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, over-

macht of onverenigbaarheid  noodzakelijk   zou   zijn   om   een   plaatsvervanger   aan   te   

duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommis-

sie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toe-

kennen ofwel het beroep   gemotiveerd   afwijzen   wegens   het    niet    naleven    van    

de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aan-

getekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis ge-

bracht. 

 

9 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
        (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kun-

nen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle 

kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel 

of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen 

om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we 

als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in 

bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

9.1 Begeleidende maatregelen 

 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg 

met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je 

kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

 een gesprek met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de directie 

 een time-out 

 naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er 

is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken. 

 een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast 

waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stel-

len waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden 

samen met je kind opgevolgd. 

 

9.2 Herstel 

 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 

op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hier-

over met elkaar in gesprek te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 

 een bemiddelingsgesprek 

 no blame-methode bij een pestproblematiek 

 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of ver-

trouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt 

iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afge-

vaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstel-

len om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
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9.3 Ordemaatregelen 

 

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

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel 

blijft je kind op school aanwezig. 

 

Een ordemaatregel kan zijn: 

 verwittiging in de agenda 

 een strafwerk 

 een specifieke opdracht 

 een tijdelijke verwijdering uit de les of van de speelplaats met aanmelding bij de directie. 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

9.4 Tuchtmaatregelen 

 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardig-

de. Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de vei-

ligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan 

kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op 

een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je 

kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én 

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. 

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

De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf op-

eenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die 

eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

gen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende proce-

dure gevolgd: 

 

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

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 

van het CLB die een adviserende stem heeft. 

 

2 De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende 

brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van 

het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en 

hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de 

brief. 
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3 Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage 

in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

 

4 Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de 

beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt 

de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om 

hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwer-

king na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schrif-

telijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet lan-

ger verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop 

moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uit-

sluiting 

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

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel 

aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang 

van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd 

bekend gemaakt aan de ouders. 

 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een an-

dere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur 

kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 

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

gen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) 

 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 

gaat als volgt: 

 

1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders be-

roep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief:   

 

Mevrouw Geens-Peeters Denise 

vzw KOBA De Nete, Nooitrust 4, 2390 Malle 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motive-

ring waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
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2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstel-

len. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

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

de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 

3 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodi-

ging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewij-

zigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ont-

vangen. Het is enkel mogelijk  om  een  gesprek  te  verzetten  bij  gewettigde  reden  of  

overmacht.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 

4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een 

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbon-

den zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet 

verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel 

stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de be-

twiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onont-

vankelijk afwijzen. 

 

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

van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bin-

dend voor alle partijen. 

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

 

 

10 Bijdrageregeling  
              (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) 
 

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

verplichte uitgaven. 

 

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

ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 

wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 

enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 

de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
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Verplichte uitgaven 2,5-jarigen + 3-jarigen max. € 45 

bezoek boerderij  

cultuurcentrum  

schoolreis  

sportdag 

toneel 

… 

€ 5 

€ 7,50 

€ 18 

€ 3 

€ 5 

 

Verplichte uitgaven 4-jarigen max. €45 

cultuurcentrum  

schoolreis  

sportdag  

Technopolis  

toneel 

… 

€ 7,50 

€ 15 

€ 3 

€ 17 

€ 5 

Verplichte uitgaven 5-jarigen max. €45 

cultuurcentrum 

museum voor natuurwetenschappen  

schoolreis 

sportdag  

toneel 

… 

€ 7,50 

€ 14 

€ 18 

€ 3 

€ 5 

Verplichte uitgaven eerste leerjaar max. € 90 

cultuurcentrum 

schaatsen  

schoolreis  

sportdagen  

zwemmen 

… 

€ 5 

€ 1,50 + € 1,50 (huur schaatsen) 

€ 18 

€ 10 

€ 48 

Verplichte uitgaven tweede leerjaar max. € 90 

cultuurcentrum 

schaatsen  

schoolreis  

sportdagen  

zwemmen 

… 

€ 5 

€1,50 + € 1,50 (huur schaatsen) 

€ 18 

€ 10 

€ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichte uitgaven derde leerjaar max. € 90 

cultuurcentrum  

schaatsen  

sportdagen  

schoolreis  

zwemmen 

… 

€ 5 

€ 1,50 + €1,50 (huur schaatsen) 

€ 10 

€ 14 

€ 24 
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Verplichte uitgaven vierde leerjaar max. € 90 

schaatsen 

schoolreis 

sportdagen 

studiereis Heist 

studiereis Hidrodoe 

zwemmen 

… 

€ 1,50 + € 1,50 (huur schaatsen) 

€ 19 

€ 10 

€ 7 

€ 14,50 

€ 21 

Verplichte uitgaven vijfde leerjaar max. € 90 

cultuurcentrum  

schaatsen  

schoolreis  

sportdagen 

zwemmen 

studiereis Ieper 

… 

€ 5 

€ 1,50 + € 1,50 (huur schaatsen) 

€ 16 

€ 10 

€ 21 

€26,50 

Verplichte uitgaven zesde leerjaar max. € 90 

cultuurcentrum 

inleefatelier: achter de muur  

schaatsen 

schoolreis  

sportdagen  

studiereis Brussel 

studiereis Fedasil Broechem 

... 

€ 5 

€ 21,50 

€ 1,50 + € 1,50 (huur schaatsen) 

€ 16 

€ 11 

€ 4,50 

€ 19,50 

10.1 Kosten voor meerdaagse extra-murosactiviteiten. 

 

Hiervoor wordt een minder scherpe maximumfactuur vastgelegd. Voor de kleuterschool mag 

hier- voor geen bijdrage meer gevraagd worden aan de ouders. Voor het lager onderwijs zal de 

maximumfactuur voor het volledig lager onderwijs (dus niet per leerjaar) € 440 bedragen. 

 

Meerdaagse uitstappen (bij benadering) 

plattelandsklassen derde leerjaar € 170 

bosklassen vijfde leerjaar € 190 

 

 

Voor de plattelandsklassen in het derde leerjaar en de bosklassen in het vijfde leerjaar is er een 

gesplitste betaling: een éénmalige betaling van € 100 in april en in het volgende schooljaar een 

tweede betaling voor het restbedrag. 
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10.2 Kosten die de school aan ouders doorrekent maar buiten de kosteloosheid of de 

maximumfactuur vallen. 

 

Alle kosten die niet onder de scherpe maximumfactuur en/of de maximumfactuur voor meer-

daagse uitstappen vallen, maar die de school toch aan de ouders wenst door te rekenen, dienen 

opgenomen te worden in de bijdrageregeling. Het gaat hier veelal om mogelijkheden die de school 

aan de ouders aanbiedt en waar ouders geen gebruik dienen van te maken. 

 

niet-verplichte uitgaven kleuterschool + lagere school (bij benadering) 

 kleuters lager 

nieuwjaarsbrieven € 1 per stuk € 1 per stuk 

klasfoto € 2,5 € 2,5 

individuele foto’s € 13 per pakket € 13 per pakket 

sponsortocht vrije bijdrage vrije bijdrage 

eerste communie (2de leerjaar) - afrekening via de parochie 

 

Verder zal er € 42 op jaarbasis gevraagd worden indien uw kind ’s middags op school wil blijven 

eten. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de onkosten van verwarming, onderhoud en toezich-

ten. Er wordt rekening gehouden met verlofdagen en dagen dat de school gesloten is. Zo wordt 

er niet geturfd of uw kind al dan niet aanwezig is maar zal er € 14 per trimester verrekend wor-

den. Hiervoor zal de school fiscale attesten uitreiken.  

 

 

10.3 Kosten in verband met de basisuitrusting 

 

Kinderen die naar school gaan, hebben een bepaalde basisuitrusting nodig: boekentas, kaften, 

pennenzak, … 

De bedoeling is dat ouders deze producten naar eigen inzicht op de vrije markt kunnen aanko-

pen, zodat ze ook de prijsmarge in de hand hebben. 

 

Wijze van betaling 

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening op papier. We verwachten dat die rekening 

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

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving. 

 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 

met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste be-

talings- wijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 

 

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

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplos-

sing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwe-

zig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al 

gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
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11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de spandoek van de ouder-

raad. Deze is zichtbaar aanwezig tijdens de pompoenfuif, het smulfestijn en het schoolfeest. 

 

12 Vrijwilligers 
 

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

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 

school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

Organisatie 

De VZW Koba De Nete heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burger-

lijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisa-

tie en de vrijwilliger.   Het   verzekeringscontract   werd    afgesloten    bij    Maatschappij:    

Belfius   Polisnr: 11/15291240430 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 

 

13 Welzijnsbeleid 
 

13.1 Preventie 

 

Verwachtingen naar de ouders: 

 sommige kinderen hebben schrik van honden … gelieve daarom honden zeker buiten de 

schoolpoort te houden en in de omgeving van de school aan een leiband 

 er mogen geen leerlingen onbewaakt wachten op het trottoir of aan de schoolpoort 

 

Verwachtingen naar de kinderen:  

 niemand verlaat alleen de school tijdens de schooluren. 

 

13.2 Verkeersveiligheid 

 

Algemeen neemt men aan dat kinderen tot 12 jaar verkeerssituaties nog niet correct kunnen 

inschatten. Daarom komen ze best niet zonder begeleiding naar school. 

 

Breng uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school. Niet alleen worden het gevaar 

voor voetgangers en fietsers en de luchtvervuiling voor de schoolpoorten zo tot een minimum 

beperkt, u bezorgt uzelf en uw kinderen ook wat extra lichaamsbeweging. Daardoor draagt u 

ook daadwerkelijk bij tot het verminderen van de verkeersoverlast en tot een veiliger verkeer. 

 

Als u met de auto komt, verwachten wij dat u niet alleen het verkeersreglement in verband met 

stilstaan, parkeren en voorrang geven aan voetgangers op het zebrapad stipt naleeft; een door-

gedreven defensief gedrag is in de omgeving van elke school letterlijk levensnoodzakelijk. 

 

WOORDEN WEKKEN, VOORBEELDEN STREKKEN. 

 

De leerlingen die toch alleen naar school en/of huis gaan, dienen steeds de veiligste en indien 

mogelijk de kortst mogelijke weg te nemen. Daarbij dienen zij rekening te houden met de ver-

keersreglementen en de veiligheid. Tijdens de lessen verkeersopvoeding wordt o.a. sterk de na-

druk gelegd op de veiligheid. Toch vragen we hier ook een grote medewerking van de ouders. We 

vragen dan ook om in het bijzijn van uw kind(eren) het reglement correct na te leven. 
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Daarom: 

 gebruik het zebrapad. Leer uw kinderen zelf kijken. 

 gemachtigde opzichters regelen het oversteken aan de schoolpoort. 

Gelieve dan ook rekening te houden met hun richtlijnen. 

 parkeer correct en op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. 

 parkeer nooit op het voetpad voor de kerk, op het rode asfalt, voor de schoolpoort of in 

het midden van de rijbaan. 

 roep nooit uw kind vanaf de overkant van de straat. 

 ouders die hun kind(eren) afhalen aan de school pikken hun kind(eren) op aan de school-

poort. Vanaf het ogenblik dat zij daar contact hebben met hun kind(eren), zijn zij verant-

woordelijk voor hen. 

 blokkeer de schoolpoort niet om een babbeltje te slaan. Laat zeker de doorgang vrij. 

 de leerkrachten moeten helpen om het verlaten van de school veilig te laten verlopen. Wie 

iets wil vragen, wacht tot de meeste kinderen van de speelplaats zijn. 

 laat de kinderen langs de meest veilig kant (voetpad) in-en uitstappen. 

 

13.3 Medicatie 

 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedie-

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

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

om hulp verzoeken. 

 

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

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningswijze bevat. 

 

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

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet wor-

den gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 

 

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 

 eerste hulp 

o door een medewerker van de school; 

o de directeur en/of administratief medewerker worden steeds verwittigd en bij ernstige 

ongevallen worden ook de ouders onmiddellijk verwittigd. 

 dokter: wij gaan naar de dokterspraktijk van dokter Snellings. Indien mogelijk worden de 

ouders opgebeld. Wanneer het noodzakelijk is, vertrekken we naar de dokter en proberen we 

gelijktijdig ouders of grootouders telefonisch te bereiken. 

 verzekeringspapieren: 

o Contactpersoon: administratief medewerker 

o Procedure: u ontvangt de nodige documenten met een woordje uitleg erbij 

Als alle documenten ingevuld zijn, geeft u ze, samen met de onkostenbewijzen, af aan 

de administratief medewerker 
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13.5 Rookverbod 

 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod over-

treedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat 

het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de direc-

teur. 

 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

 

13.6 Luizenbeleidsplan 

 

Luizen zijn een onschuldig maar hardnekkig probleem. Door een goede samenwerking tussen 

school, CLB, ouders en kinderen kunnen we het probleem beheersbaar maken en verspreiding 

van luizen voorkomen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 We willen de luizenproblematiek beheersbaar maken en de verspreiding van luizen in onze 

school voorkomen. 

 We willen dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt. Samenwerken is de sleutel tot 

succes. 

 We willen dat iedereen achter de aanpak staat en meewerkt vanuit dezelfde achtergrond. 

 We willen dat iedereen concrete en duidelijke informatie krijgt, zowel mensen die be-

roepsmatig met luizen te maken krijgen als ouders en kinderen. 

 We willen dat iedereen luizen op de juiste manier kan opsporen en behandelen. 

 We willen luizen weg uit de taboesfeer. 

 

Wat vragen we van de ouders : 

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken. Het luizenprobleem kan slechts beheersbaar wor-

den als alle ouders doen wat van hen wordt verwacht. Daarom vragen we aan alle ouders : 

 de informatie van de school goed te lezen en op te volgen. 

 de school te waarschuwen bij het vaststellen van luizen bij hun kind(eren). 

 hun kind te controleren als de school een brief bezorgt dat er melding is van luizen of 

neten in de klas. 

 hun kind correct te behandelen als er luizen zijn, met een product en tussen de behan-

delingen door met de nat-kam methode. 

 hun kind(eren) NIET PREVENTIEF te behandelen: dit om resistentie te voorkomen. 

 te zorgen voor een positieve sfeer thuis rond de problematiek. 

 met hun kind(eren) spreken over luizen en vragen hen zo snel mogelijk te waarschuwen 

als het luizen meent te hebben. 

 op een positieve manier meewerken aan de luizencontroles op school. 

 op de dag van de controle te zorgen voor een eenvoudig kapsel bij hun kind(eren), 

lang haar los of in paardenstaart doen. 

 op de dag van de controle geen gel of speldjes in het haar van hun kind(eren) aan te 

brengen. 

 met hun kind(eren) praten over de bedoeling en het verloop van de luizencontrole op 

school. 

 

Ouders die te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen dat hun kind gecontroleerd wordt 

door kriebelouders in de school zullen worden gecontroleerd op luizen door het CLB. 

Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als ze 

terug aanwezig zijn in de school. 
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Wat doet de school: 

De school heeft een belangrijke taak in het luizenbeleidsplan: 

 geeft regelmatig informatie aan ouders over luizen, over het luizenbeleid, over het 

voorkomen van luizen en de behandeling 

 kondigt de luizencontroles aan via gimme (controleweek) 

 brengt na controle op luizen de ouders op de hoogte met een brief over de stand van 

zaken… 

 

De school werkt met een “kriebelteam” dat bestaat uit kriebelouders, directie en het CLB. 

Het CLB en de directie bepalen aan welke voorwaarden de ouders in het kriebelteam moeten 

voldoen en waken over het naleven van de specifieke afspraken en voorwaarden. 

Het kriebelteam wordt opgeleid en begeleid door het CLB. Zij informeren hen over problema-

tiek, misverstanden, verantwoordelijkheden, opsporen en behandelen van luizen en reikt vaar-

digheden aan om te controleren en om te gaan met een kind bij luizenmelding. 

 

Wat doet het kriebelteam : 

Het kriebelteam organiseert en voert luizencontroles uit op school. 

 De standaardcontroles gebeuren bij alle kinderen 3 keer per schooljaar en dit in de week 

na volgende vakanties: zomervakantie, kerstvakantie en paasvakantie. Op vraag van de 

school kan er een extra controle uitgevoerd worden. 

 De controle wordt geregistreerd op een klaslijst. 

 Alle kinderen krijgen een brief mee met het resultaat van de controle en met de info voor 

de verdere opvolging. 

 Zijn er luizen ontdekt, dan wordt een hercontrole georganiseerd in de klas waar luizen 

zijn vastgesteld. Indien er bij de hercontrole nog luizen worden ontdekt zal het CLB deze 

kinderen verder opvolgen. 

 Na een melding van luizen, wordt een controle georganiseerd in de klas van de melding. 

 

Verloop 

 Het kriebelteam organiseert de controle buiten de klas en zorgt voor een positieve sfeer. 

 De haren worden los gemaakt. 

 Het kriebelteam voert een visuele controle uit, met de vingers worden de haren van el-

kaar gescheiden en systematisch doorzocht op de aanwezigheid van luizen/neten. 

 De controle wordt geregistreerd op een klaslijst, die lijsten worden opgevolgd door het 

CLB. 

 Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee voor de ouders met het resultaat 

voor hun kind van de controle (luizenvrij – neten – luizen), het klasresultaat en info voor 

de verdere opvolging. 

 Als er bij de hercontrole luizen ontdekt worden bij een kind, worden de ouders nog die-

zelfde dag verwittigd door de school. Wij zoeken samen met u een oplossing. 

 Worden er bij de tweede hercontrole nog luizen ontdekt, dan worden deze kinderen 

opgevolgd door het CLB tot de besmetting over is. 
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14 Afspraken en leefregels 
 

14.1 Op school respecteer ik de leefregels 

 

Mijn houding 

 Ik ben beleefd tegen iedereen. 

 Als ik toch eens onbeleefd ben of iemand pijn doe, verontschuldig ik me spontaan. 

 In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leer-

krachten. 

 Ik loop niet in het gebouw en ben er niet aanwezig tijdens de speeltijden.  

    (uitgezonderd mits toestemming van de klasleerkracht) 

 Ik ben vriendelijk tegen de andere kinderen. 

 Ik speel op een fijne, sportieve manier op de speelplaats, in de turnzaal of sporthal. 

 Ik toon respect voor de anderen. 

 Eerlijk en behulpzaam zijn worden erg gewaardeerd bij ons op school. 

 Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet. 

 Vechten, ruziemaken, roddelen, pesten of anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik niet. 

 Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht. 

 Ik neem respectvol deel aan de vieringen, georganiseerd door de school. 

 Tijdens uitstappen gedraag ik mij op een beleefde manier. 

 

Mijn veiligheid en die van anderen 

 Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben. 

 Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg. 

 Onderweg let ik goed op de verkeersregels. 

 Ik stap naast mijn fiets op het zebrapad. 

 Ik stap naast mijn fiets op de speelplaats. 

 Ik vraag vooraf toelating als ik de school moet verlaten. 

 Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 

 Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 

 Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school. 

 

Mijn kledij en uiterlijk 

 Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn (ook bij zomerweer). 

 In het gebouw draag ik geen hoofddeksel. 

 Alle kledingstukken, schooltassen, boterhamdozen,….  worden best voorzien van een naam. 

 Om ruzie te vermijden vragen we om geen ruilvoorwerpen mee naar de school te brengen.  

    Ook rages blijven thuis. 

 

Mijn taalgebruik 

 Op school gebruik ik een voorname taal. Ik spreek Algemeen Nederlands. 

 Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 

 De leerkrachten noem ik ‘juf’ of ‘meester’ en de directeur spreek ik aan met ‘juf directrice’. 

 

Mijn gezondheid en hygiëne 

 In de turnles draag ik de turnkledij van de school. 

 Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te laten wassen. 

 Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag turnen of zwemmen, breng ik een attest 

mee naar school. 

 Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee. 

 Op woensdag eet ik alleen fruit of groenten tijdens de speeltijd. 

 Ik breng alleen water mee om te drinken. 

 Ik houd de toiletten netjes. 

 Na het bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

 Als ik me gekwetst heb of me onwel voel, verwittig ik de leerkracht. 

 Ik heb altijd zakdoeken in mijn jas en in mijn boekentas. 
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Mijn zorg voor het milieu 

 Ik zorg mee voor een nette school en speelplaats. 

 Ik draag mee zorg voor het groen op en rond onze speelplaats. 

 Mijn lunchpakket breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop. 

 Als ik zelf water meebreng, doe ik dat in een milieuvriendelijke verpakking. 

 Afval sorteer ik in de juiste vuilnisbak. 

 Ik vermijd aluminiumfolie. 

 Een koek breng ik mee in een herbruikbaar doosje, zonder papier. 

 

Op de speelplaats 

 Ik volg de richtlijnen van de leerkracht met toezicht. 

 Op de speelplaats is ieder gevaarlijk spel verboden. De beslissing wordt genomen door de 

leerkracht die toezicht houdt op de speelplaats. 

 Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 

 Ik laat iedereen meespelen. 

 Tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze blijf ik op de speelplaats. 

 Ik verlaat zo snel mogelijk de toiletten of de gangen. 

 Ik speel niet bij de fietsplaatsen. 

 Bij slecht (nat) weer speel ik niet met ballen. 

 Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

 Speelgoed laat ik thuis. 

 Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik naar de rij. 

 Bij het tweede belsignaal sta ik rustig in de rij en ben ik stil. 

 

In de eetzaal 

 Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding. 

 Ik houd de tafels en de eetzaal netjes. 

 Eten doe ik in stilte. 

 

Mijn materiaal 

 Ik draag zorg voor mijn kledij en schoolgerei. 

 In mijn jas, muts, sjaal, hesje, turnkledij… staat mijn naam. 

 Als ik op school aankom, plaats ik mijn boekentas netjes tegen de muur/in de rij. 

 In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt alleen het nodige. 

 Ik gooi geen kledingstukken op de grond. 

 Op school staat mijn GSM uit. 

 Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht. 

 Mijn fiets plaats ik netjes in de juiste fietsplaatsen. 

 

14.2 Eerbied voor materiaal 

 

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

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

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig 

verloren gaat, dan zal de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanreke-

nen aan de ouders. 
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14.3 Afspraken rond pesten  

 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  

 

Waarom vinden wij als school dat een pestactieplan nodig is? 

 Kinderen durven vaak de stap niet te zetten naar volwassenen om te zeggen dat ze ge-

pest worden. 

 Ze schamen zich voor wat hen overkomt. Ze zijn bang dat ze niet geloofd zullen worden. 

 Ze vrezen nog ergere pesterijen uit wraak. 

 Ze denken dat ze zelf de schuld zullen krijgen. 

 Ze kunnen moeilijk inschatten welke handelingen of uitspraken accepteerbaar zijn. 

 Bij vermoeden van pesten moeten wij als opvoeders onze aandacht verhogen en beter 

observeren. 

 Dan komt de vraag hoe we tot een oplossing komen. 

 

Duidelijke afspraken en een uniforme aanpak geven de beste resultaten. 

 

Ons pestbeleid bestaat uit verschillende luiken, maar we leggen de focus vooral op het preven-

tieve. 

 

Doel 

Kinderen, leerkrachten en ouders samen laten werken rond omgaan met elkaar om zo tot een 

betere verstandhouding te komen en respect voor elkaar, voor zichzelf, voor het materiaal van 

de school, de klas, en dat van andere kinderen en het eigen materiaal te leren opbrengen. 

 

Kinderen leren omgaan in groep, rekening houdend met de eigen ruimte die ze nodig hebben en 

de ruimte van anderen leren respecteren. Kinderen leren weerbaar maken ten opzichte van an-

deren en dit op een constructieve, positieve wijze. 

 

Daarom werken we met een meersporenplan gericht op preventie en interventie. 

 

Preventie 

We werken aan een positieve schoolcultuur, waarbij empathie en sociale vaardigheden ontwik-

keld worden. 

 

We verhogen de betrokkenheid van de leerlingen door (occasioneel) klasoverschrijdend te wer-

ken. Kinderen tonen zich in hun meervoudige intelligentie: creatieve werkvormen, sportieve 

prestaties, sociale vaardigheden,… worden kenbaar gemaakt aan anderen bv toneelspel, ten-

toonstellen van werkjes, dansjes,…. Deze kunnen getoond worden in de klas, op de gang, met 

foto’s en filmpjes op de website of de facebookpagina. 

  

Interventie 

Aanpak: gebaseerd op de principes van de “no-blame methode” Wat is no-blame? 

 

No-blame omvat in eerste instantie het preventief werken aan een positieve schoolcultuur zoals 

we hierboven reeds beschreven. Stelt er zich toch een probleem, dan is er een stappenplan. 

 

De pestsituatie wordt in kaart gebracht: 

 Wie is de gepeste? 

 Over welke vervelende, regelmatig voorkomende situaties gaat het? 

 Wie is de pestkop? Zijn er meerdere? 

 Omschrijf de middengroep? 

 Is de klas/groep op de hoogte? 
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Stap 1: gesprek zoco met de gepeste leerling 

Er wordt informatie gevraagd over wat er aan de hand is: hoe beleeft de gepeste leerling die 

moeilijke situaties? Er wordt uitgelegd hoe de school de situatie zal aanpakken en dat niemand 

gestraft wordt. Samen met de leerling wordt beslist wie de overleggroep vormt en wat mag ver-

teld worden in de groep. Ook gevoelens worden in dit gesprek besproken. 

 

Stap 2: de groep wordt samen geroepen 

Hiervoor wordt/worden de pester(s) aangesproken, leerlingen uit het middenveld en vrienden 

en/of positief ingestelde jongeren. De gepeste leerling maakt geen deel uit van de overleg-

groep. 

Stap 3: het probleem wordt uitgelegd aan de overleggroep 

Het probleem wordt uitgelegd aan de groep en een oplossing is een noodzaak. 

 

Stap 4: de verantwoordelijkheid wordt gedeeld 

Iedereen krijgt de boodschap dat er niet zal gestraft worden. Elk groepslid moet nadenken over 

hoe hij of zij kan bijdragen tot de oplossing. Zij hebben het meeste contact met de gepeste leer-

ling en zijn dan ook het best geplaatst om het pesten te stoppen. 

 

Stap 5: er worden voorstellen gevraagd aan de groep 

Alle positieve voorstellen worden aanvaard. Ook 'niets meer doen' is alvast een goed ant-

woord. Samen wordt er gezocht naar concrete voorstellen: 'hoe ga je het aanpakken?'. 

Eventueel kunnen de concrete voorstellen op papier gezet worden. 

 

Stap 6: de verantwoordelijkheid blijft bij de groep 

Zij alleen kunnen het probleem oplossen. 

 

Stap 7: één week later: individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen 

Elk groepslid vertelt afzonderlijk over zijn bijdrage. Indien de gepeste leerling niet echt tevre-

den is over het resultaat, worden met de gepeste leerling nieuwe doelen besproken. Hierbij is 

het denkbaar dat met dezelfde groep de procedure (deels) hernomen wordt. Evenzeer is het 

denkbaar dat een nieuwe groep wordt samengesteld. 
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Adviezen aan de ouders van onze school 

 School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet 

iedere partij waken over haar eigen grenzen. 

 Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school eigenhandig het probleem moeten op-

lossen. 

 Er moet overleg zijn met de directie en de leerkrachten. De ouders kunnen dus bij hen te-

recht met hun vragen. 

 Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van de ouders bij voorkeur beperkt tot het 

aanreiken van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Neem dus 

eerst contact op met de school alvorens in contact te treden met de ouders van de andere 

partij. 

 De emotionele betrokkenheid van uw kind is soms te groot om een juist inzicht te krijgen. 

 Maak thuis tijd om met uw kind te praten over het probleem en laat uw kind duidelijk aan-

voelen dat u achter de aanpak van de school staat. Geloof samen met uw kind dat er een 

einde zal komen aan het pesten. 

 Indien u ondervindt dat uw kind het probleem niet durft te melden op school, stimuleer het 

dan toch om naar de leerkracht of een vertrouwenspersoon op school toe te stappen. Pas 

als dat niet lukt, neemt u zelf contact op met de school. 

 Door zelf te durven, groeit uw kind meer dan wanneer u de touwtjes onmiddellijk in handen 

neemt. 

 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, neem dan con- tact 

op met de desbetreffende verantwoordelijken om het probleem bespreekbaar te maken. 

 Uw voorbeeld is strekkend voor het gedrag van uw kind. 

 Stimuleer uw kind om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen. 

 Spreek niet te snel een oordeel uit. 

 Stimuleer uw kind niet om het recht in eigen handen te nemen en zeker niet op een ge-

welddadige manier. 

 Keur pestgedrag af en reageer positief op goed gedrag. 
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14.4 Sport op school 

 

In onze school wordt er heel wat gesport. Bewust wordt heel wat tijd uitgetrokken voor sport en 

bewegingsopvoeding. Een regent L.O. begeleidt uw kind op sportief gebied. 

 

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

vrijstelling op basis van een doktersattest of een briefje van de ouders. 

Wekelijks krijgt elke klas meerdere activiteiten op sportief vlak te verwerken. Bovendien kan (fa-

cultatief) aan loop- en zwemcompetities worden deelgenomen. 

 

Turnen 

Voor de lessen bewegingsopvoeding wordt aangepaste kledij gevraagd die in een turnzak in de 

school bewaard wordt. Regelmatig wordt deze voor een wasbeurt mee naar huis genomen. 

Tijdens de eerste weken van september wordt turnkledij door de school te koop aangeboden. 

De turnkledij bestaat uit een blauwe of zwarte short, zelf aan te schaffen, een blauwe T-shirt en 

sportschoenen met een stevige witte zool, alles genaamtekend! 

Wij bieden het blauwe T-shirt met logo van de school aan tegen de prijs van €9. 

 

Zwemmen 

Per klas is er één zwembeurt in het gemeentelijk zwembad te Itegem voor het 1ste en 2de leer-

jaar (om de twee weken) en voor het 3de , 4de, 5de  en 6de leerjaar in Heist (om de drie we-

ken). 

Per zwembeurt vragen we een bijdrage van € 3. We verwachten dat iedere leerling mee gaat 

zwemmen. Vrijstelling van zwemmen is enkel gewettigd door een door u gehandtekende mel-

ding of door een doktersattest. Dan hoeft u voor uw kind geen bijdrage te betalen. Voor de leer-

lingen van het 6de leerjaar betaalt de school de onkosten voor het zwemmen. 

 

15 Leerlingenevaluatie 
 

In essentie zijn er drie functies in onze evaluatie: 

Informeren over de ontwikkeling van een leerling: om leerlingen, ouders, collega’s van het 

schoolteam of andere instanties in te lichten. 

 

Ondersteunen van de ontwikkeling van een leerling 

 om leerlingen inzicht te doen krijgen in hoe ze hun eigen leerproces kunnen stimuleren 

 om de efficiëntie van het eigen onderwijs in te schatten en waar nodig bij te sturen 

 om met ouders of andere partners na te denken over hoe zij de leerling buiten de 

school kunnen ondersteunen 

 

Ondersteuning geldt voor alle leerlingen: ook bij leerlingen die op een normaal tempo of net 

heel snel vorderen, moeten wij voortdurend nadenken welke prikkels deze leerlingen het 

best kunnen krijgen om zich verder optimaal te ontwikkelen. Een gedetailleerd zicht op di-

verse aspecten van de ontwikkeling van leerlingen helpt hierbij. 
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Beslissingen nemen in functie van doorstroom, instroom, zittenblijven, studiekeuze, 

doorverwijzing of externe hulpverlening 

Op elk overgangsmoment willen we een profiel kunnen schetsen van leerlingen. Daarin staan 

de talenten, sterktes en relatieve zwaktes, interesses, ambities en motivatie beschreven. We 

willen werken volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW): 

1. Onderwijsbehoeften 

2. Wisselwerking 

3. Leerkracht doet ertoe 

4. Positieve benutten 

5. Samenwerken 

6. Doelgericht 

7. Systematiek & transparantie 

 

Die informatie wordt met ouders en leerling besproken met het oog op het maken van keuzes. 

 

Visie rapporten en evaluatie  

leerlingvolgsysteem 

Visie rapporten en evaluatie LS 

 

Doelgericht werken: alle leerplandoelen ko-

men evenredig aan bod 

 

Handelingsgericht werken 

 Vertrekken vanuit talenten van kleu-

ters. 

 Wat kan dit kind helpen, in deze klas, 

bij deze leerkracht? 

 Ouders als volwaardige partners: 

 Ruimte voor vragen aan of van ouders 

Verminderen planlast: 

 Voorbereiding MDO 

 Opvolgdossier 

 Voorbereiding oudercontact 

 

Zowel individuele als klassikale screening. 

 

Zachte en harde evaluatie 

 Geen % op het cijferrapport 

 Geen vergelijkende scores met klasge-

noten; het minimum te behalen resul-

taat wordt genoteerd 

 Turnrapport: onvoldoende - voldoende - 

goed - zeer goed + zelfreflectie 

 Kindgesprekken met zelfreflectie 

 differentiatie mogelijk (symbolen + 

tekst) We proberen om het rapport op 

maat van de leerling te maken. 

 

15.1 Huiswerk/huiswerkbeleid (volledige versie zie website) 

 

Huistaken zijn nuttig en daardoor noodzakelijk om u te laten zien wat wij in de klas doen en in 

hoeverre uw kind de behandelde leerstof beheerst. 

 

Van de ouders wordt zeker niet verwacht dat zij de taak zullen voorschrijven of de oplossingen 

zoeken in plaats van hun kind. Wel rekenen wij erop dat zij hun kind de kans bieden om deze 

opdrachten in optimale omstandigheden uit te voeren (een rustige omgeving, een gepast ogen-

blik, voldoende plaats, een belangstellend en waarderend woord, …). 

 

Huistaken bieden uw kind de kans om zich een zekere studiegewoonte eigen te maken. Ze zijn 

ook een hulpmiddel om het zelfstandig werken te bevorderen. Het is niet de hoeveelheid werk 

die telt, maar wél de regelmaat waarmee de taken worden gegeven. De tijd die er aan besteed 

wordt, groeit met de leeftijd. 
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Mocht u ervaren dat uw dochter of zoon iets niet begrijpt, extreem lang aan een taak werkt of 

bij een bepaalde taak totaal de mist in gaat, laat ons dat dan a.u.b. weten via de schoolagenda 

zodat we samen afspreken wat we er kunnen aan doen. 

 

Wie om bepaalde, gegronde redenen zijn huistaken en/of lessen niet heeft kunnen uitvoeren, 

brengt een briefje van de ouders mee. (deze nota kan in de agenda genoteerd worden) 

 

Een volledig huiswerkbeleid kan u op onze website raadplegen. 

 

15.2 Agenda van je kind 

 

In de lagere school heeft ieder kind een schoolagenda. Daarin worden dagelijks de (eventuele) 

huistaken en lessen genoteerd. Voor de leerlingen is dit een instrument om te controleren of alle 

opdrachten uitgevoerd werden. 

 

Ouders kunnen hierin ook nagaan of alle lessen en/of huistaken gemaakt en/of geleerd werden. 

Eénmaal per week handtekenen de ouders de schoolagenda van hun kind(eren). 

 

De leerlingen dienen hun schoolagenda met zorg in te schrijven. De leerkracht controleert dit 

elke week en plaatst ook zijn/haar handtekening. 

 

De schoolagenda dient ook om korte mededelingen, opmerkingen, vragen, afspraken, bedenkin-

gen,... van de school naar de ouders en omgekeerd in te noteren. Daarbij spreken we af dat de 

bestemmeling van een boodschap steeds even aftekent om te laten weten dat hij/zij het bericht 

ontving. Een dagelijks inzien van de schoolagenda is dan ook wenselijk. 

 

In de lagere leerjaren vullen de leerlingen hun boekentas onder leiding van de leerkracht. In de 

hogere jaren moeten ze stilaan zelf de nodige zin voor orde en verantwoordelijkheid aan de dag 

leggen om het nodige in te pakken. Toch gebeurt het wel eens dat een en ander in de klas ‘verge-

ten’ wordt. Wij laten niet toe dit na schooltijd in de klas op te halen. Vermeld dit in de school-

agenda, dan wordt het bespreekbaar tussen leerkracht en kind. 

 

15.3 Rapporteren over je kind 

 

Vier- tot zesmaal per jaar krijgt u een rapport over het kennen, kunnen en zijn van uw 

kind. De rapporten worden uitgedeeld op: 

 

EERSTE TRIMESTER TWEEDE TRIMESTER DERDE TRIMESTER 

DATUM KLASSEN DATUM KLASSEN DATUM KLASSEN 

24/10 

25/10 

29/11 

18/12 

 

 

1 

2 – 3 – 4 – 5 – 6 

4 – 5 - 6 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

 

 

 

1/4 

 

1 – 2 – 3 – 4 –5 - 6 12/6 

30/6 

4 – 5 - 6 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 

 

 

 

 

 



37 
 

16 Leerlingenbegeleiding: een geheel van preventieve en begeleidende 

maatregelen. 
 

Met het decreet leerlingbegeleiding van 27 april 2018 wil de Vlaamse Regering de rollen en taken 

tussen de school, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst verscherpen en de werking van 

de leerlingbegeleiding optimaliseren. Het gaat in vanaf 1 september 2018. 

Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, 

psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De maatregelen vertrekken 

steeds vanuit een geïntegreerde benadering voor de vier domeinen en dit vanuit een continuüm 

van zorg. 

 

Onze visie op zorg 

In onze school werd de functie van zorgcoördinator ingevoerd. Deze functie is bedoeld om het 

zorgbeleid op onze school in kaart te brengen, te coördineren, te ondersteunen en naar een hoger 

niveau te tillen. Het zorgbeleid heeft tot doel alle leerlingen maximale kansen te bieden om zich 

te ontwikkelen. Dit alles in het licht van de ‘Opdracht van de Katholieke Basisschool’ en het opvoe-

dingsproject van onze school. 

 

De zorgjuffen zullen bij de start van het schooljaar contact opnemen met alle ouders van nieuwe 

leerlingen voor een informele kennismaking. 

 

Hoe zien we onze zorgstructuur op niveau van de leerlingen? 

Fase 0: brede basiszorg 

Onderaan in het zorgcontinuüm staat de brede basiszorg. De brede basiszorg die de leerkracht 

aan alle leerlingen biedt, vergelijken we met de zorg van ouders voor hun kinderen. Zoals een 

ouder zorgt voor zijn kind, zo zorgt de leerkracht voor zijn leerlingen: zij houdt rekening met de 

verschillen tussen de leerlingen. 

Om elke leerling optimale groeikansen te geven, plaatsen we zijn onderwijsbehoeften centraal. 

De leerkracht stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen via een krachtige leeromgeving. Hij 

werkt preventief, probeert problemen te voorkomen, versterkt wat goed gaat om te kunnen wer-

ken aan wat minder goed gaat. 

 

Fase 1: verhoogde zorg 

Wanneer de zorgbrede basisaanpak in de klas niet volstaat, dienen we onze zorg nog uit te brei- 

den. Een zorgbrede aanpak is dan geen eenpersoonszaak maar een zaak van het zorgteam. Voor 

sommige kinderen zullen voorgaande zorgmaatregelen nog niet volstaan. Die kinderen hebben 

behoefte aan een (nog) meer gerichte, individuele aanpak. Na een MDO en gesprekken met de 

ouders wordt een remediëringstraject opgezet dat bij voorkeur klasintern wordt aangepakt maar 

als dat moet, buiten de klas wordt verder gezet. 

 

Fase 2: uitbreiding van zorg 

Daar waar de begeleiding in de klas en de mogelijkheden om het probleem voldoende te onder-

zoeken niet volstaan, kan externe hulp (CLB, …), in samenspraak met de ouders, worden ingeroe-

pen. Het verslag van zo’n extern onderzoek wordt besproken samen met de leerkracht, ouders, 

directie en zorgcoördinator. Het kind kan dan individueel begeleid worden. 

Door het opbouwen van een specifieke expertise trachten we vanuit het zorgteam tegemoet te 

komen aan specifieke vragen rond onderwijsleerproblemen, leerstoornissen, socio-emotionele en 

gedragsproblemen. 
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Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC) 

Gelukkig vinden leerlingen met leerproblemen meestal voldoende baat bij de leerhulp in de ge-

wone school. Voor een aantal kinderen zullen de voorgaande niveaus echter nog ontoereikend zijn 

omwille van zeer specifieke onderwijsbehoeften. Zelfs in een positief zorgverbredend schoolkli-

maat blijven de middelen van een gewone school voor de opvang van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften eerder beperkt. 

Soms beschikt het team niet over de nodige deskundigheid of middelen om een leerling in zijn 

ontwikkeling te begeleiden. De school zal samen met de ouders en het CLB op zoek gaan naar ande-

re onderwijsoplossingen. De leerling doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs is dan een mo-

gelijk alternatief. 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tus-

sen de school en CLB: 

 

Samenwerking in het kader van de verplichte leerlingbegeleiding (CLB) 

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige leerling. De 

Vlaamse regering bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en 

wat de inhoud ervan is. 

 

De voorbije jaren was er een medisch consult in de eerste en tweede kleuterklas; in het eerste, 

derde en vijfde leerjaar van de lagere school en in het eerste en derde jaar middelbaar. 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste 

leerjaar, het vierde leerjaren, het zesde leerjaar. Voor het contactmoment van de eerste kleuter-

klas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders. 

 

Het CLB biedt vaccinaties aan die opgenomen zijn in het vaccinatieschema. Het CLB dient de vac-

cinaties toe op voorwaarde dat ze hiervoor de expliciete toestemming heeft gekregen van de ou-

ders 

 

Er is een vaccinatiemoment voorzien in het eerste leerjaar (Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en 

het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond).  

 

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, doen we een leeftijdsgebonden aanbod. 

Concreet wil dit zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar en 11 

jaar. 

 

De school en het CLB werken ook samen in het kader van de kleuterparticipatie en de leerplicht-

controle. De school heeft een actieplan m.b.t. spijbelen en bespreekt op regelmatige basis de 

problematische afwezigheden met de CLB-medewerker. Indien nodig, maar in elk geval vanaf 5 B-

codes, worden afspraken gemaakt met het CLB over de verdere begeleiding. 

 



39 
 

Samenwerking in het kader van de vraaggestuurde leerlingbegeleiding 

Het CLB gaat in op vragen van ouders en school over volgende werkdomeinen: het leren en stu-

deren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezond-

heidszorg. 

 

Het CLB ontplooit daarbij volgende kernactiviteiten: onthaal, vraagverheldering, verstrekken van 

informatie en advies, diagnostiek, kortdurende begeleiding en samenwerking met een netwerk. 

 

Het CLB onthaalt de begeleidingsvragen van de school op het MDO of zorgoverleg. Ouders richten 

zich met hun zorgvraag in eerste instantie tot de leerkracht of zorgcoördinator van de school, 

maar zij kunnen ook rechtstreeks met de CLB-medewerker contact opnemen, liefst op afspraak. 

 

Voor hun samenwerking in het kader van het zorgbeleid, baseren de school en het CLB zich op de 

taakverdeling zoals deze in de protocollen diagnostiek (Prodia) wordt voorgesteld. Voor meer in-

formatie hierover verwijzen wij naar de website www.prodiagnostiek.be. 

 

De school en het CLB zijn partners in de uitbouw van een gelijke kansenbeleid. Zij gaan daarbij 

uit van objectieve en relevante gegevens over de schoolpopulatie. De CLB-medewerker heeft een 

respectvolle begeleidingshouding en hanteert de uitgangspunten van faire diagnostiek. 

 

De school en het CLB werken samen aan de onderwijsloopbaanbegeleiding door deelname aan 

regionale BaSO-werkgroepen, de onderwijsbeurs en informatieavonden bij de overgang naar het 

secundair onderwijs. Het CLB verwijst daarbij regelmatig naar de website 

www.onderwijskiezer.be. De school ondersteunt de leerlingen in hun studiekeuzeproces.  

Bij moeilijke loopbaanbeslissingen wordt het CLB ingeschakeld. 

 

Het CLB gebruikt een geactualiseerd bestand van hulpverleners om gericht te verwijzen voor ge- 

specialiseerde remediëring of langdurige hulpverlening. Het CLB fungeert als brede instap in de 

integrale jeugdhulp. Het ontplooit daarbij minstens de kernactiviteiten onthaal en vraagverhelde-

ring. Het CLB hanteert de uitgangspunten en principes van de integrale jeugdhulp. 

 

De werking van het CLB wordt verder beschreven in de folder ‘een heldere kijk op je CLB’. Deze 

folder wordt bij de inschrijving in de school meegegeven aan de leerling of de ouders. Voor meer 

informatie kan je ook terecht op de website van het CLB: www.clbkompas.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prodiagnostiek.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbkompas.be/
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17 Specifieke info over de kleuterschool 
 

17.1 Aanwezigheid 

 

Onze kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het belangrijk dat ze de ganse dag aanwezig zijn. De 

jongste kleuters kunnen beginnen met een halve dag en na de middag thuis een dutje doen. Rust 

is ook belangrijk! Zo kunnen ze zich gemakkelijker en vlotter aan de nieuwe schoolsituatie aan-

passen. Een zieke kleuter verzorg je thuis. 

 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten. 

Wij kunnen en mogen geen medicijnen toedienen. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen met 

een doktersattest.  U vindt dit op de website van onze school. 

 

Uit veiligheidsoverwegingen en uit sociaal standpunt is het echter aan te bevelen dat u de kleu-

teronderwijzeres of de directeur per mail of telefonisch informeert over de afwezigheid van uw 

kind. 

 

Kleuters hebben geen schoolplicht. Vanaf de leeftijd van 5 jaar dient een kind minimum 250 hal-

ve dagen per schooljaar aanwezig te zijn. 

 

17.2 Heen-en-weer-schrift 

 

Er wordt  met de ouders gecommuniceerd via GIMME of via mail over de weekthema's, als er iets 

moet meegebracht worden, ...  

Als ouders mededelingen, opmerkingen, vragen, bedenkingen,... hebben, dan kunnen ze de 

klasjuf bereiken via de schoolmail (zie achteraan in brochure). Natuurlijk kan er ook bij het afha-

len van je kind iets besproken worden, maar dan pas als de meeste kleuters weg zijn, zodat de 

klasjuf echt kan luisteren.  De klasjuf spreekt tijdens de info-avond met de ouders af wanneer en 

hoeveel zij haar mails bekijkt. (dagelijks, om de twee dagen, wekelijks) 

 

17.3 Kleuterturnen 

 

Tweemaal per week kunnen de kleuters zich uitleven o.l.v. de turnleerkracht. Het is aan te raden 

je kleuter op die dagen gemakkelijke kleding te laten dragen. 

 

17.4 Kleuterprojecten 

 

Woensdag = tutti-fruttidag 

Op woensdag eten de kleuters alleen fruit of groenten als tussendoortje. Ze hoeven zelf niets 

mee te brengen. Het wordt aangeboden door de ouderraad. (tegen een zeer kleine vergoeding) 

Om dit te kunnen aanbieden, organiseert de ouderraad in september een appel- en perenver-

koop en in de loop van een schooljaar enkele keren een verkoop van groentenpakketten. Ze 

ontvangt bovendien subsidies van de Europese overheid. De andere dagen verwachten we dat de 

kinderen voor de voormiddag zelf een stukje fruit of groenten meebrengen. 

 

Verjaardagen 

De verjaardag van je kleuter gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij krijgt een kroon, er wordt ge-

zongen, hij mag een cadeautje kiezen, … 

Uw kleuter brengt zelf niets mee voor de andere kleuters. Indien je een verjaardagsfeestje wil 

organiseren buiten de schooluren kunnen wij de uitnodigingen enkel verdelen onder de kindjes 

als een ganse klas wordt uitgenodigd. Anders moet de verdeling buiten de school gebeuren. 
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Grootouderfeest 

Op 15 en 16 oktober nodigen onze kleuters hun grootouders uit om te komen kijken naar een 

groots optreden. De grootouders krijgen dan ook een zelfgemaakt cadeautje van hun kleinkind. 

De ouders krijgen dit optreden te zien op het schoolfeest. 

 

Opendeur 

Eén namiddag per maand houden de kleuterklassen opendeur. Uw kleuter mag dan zelf kiezen in 

welke klas hij wil spelen. Op deze manier leren ze samen spelen met andere leeftijdsgenoten en 

leren ze ook de andere juffen kennen. 

 

Projecten 

Verschillende keren per jaar wordt er gedurende een week samen met alle kleuterklassen rond 

een project gewerkt. Dit wil zeggen dat we elke dag van de week een gezamenlijke activiteit 

doen. 

 

Culturele vorming 

We gaan met onze kleuters ook naar theatervoorstellingen of we nodigen een theater uit in onze 

school. 

 

17.5 Initiatie Frans 

 

In de derde kleuterklas krijgen de kleuters Franse taalinitiatie. 

 

Dankzij verhalen, liedjes en muzische activiteiten verwerven de kleuters spontane woorden-

schat. Op die manier leren ze onbewust Franse woorden en eenvoudige omgangsvormen die ze 

later goed zullen kunnen gebruiken. De woorden die aan bod komen zijn zorgvuldig gekozen. De 

liedjes spelen daarbij een belangrijke rol. Kleuters die deze vaardigheden en attitudes verwerven, 

hebben op latere leeftijd ongetwijfeld meer kansen op welslagen bij het aanleren van om het 

even welke taal. 

 

17.6 Verloren voorwerpen 

 

Om de massa verloren en vergeten spullen te beperken, vragen wij u alles te naamtekenen en 

regelmatig te controleren of uw kind met evenveel spullen thuis komt als waarmee het vertrok. 

‘Verloren voorwerpen’ kan u vinden in de ruimte onder de hoofdtrap. Verloren voorwerpen wor-

den gedurende 1 trimester bewaard. Nadien worden ze geschonken aan een goed doel. 

 

17.7 Kleutertips 

 

 Boekentassen, brooddozen, mutsen, sjaals, ... raken zeer gemakkelijk zoek. Breng daar-

om de naam van uw kleuter aan op deze materialen. 
 Maak handschoenen of wanten aan elkaar vast met een lintje dat u door de mouwen 

steekt. 

 Om orde en netheid bij de kleuters te bevorderen en om de taak van de kleuteronderwij-

zeressen te vergemakkelijken, vragen wij u om de jassen te voorzien van een lus. 

 Indien je graag een kerstkaartje meebrengt dan kan dat voor de hele klasgroep en de juf. 

Deze krijgen in de klas een plaatsje. Er worden geen kaartjes voor de andere kindjes uit-

gedeeld. 
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18 Specifieke info over de lagere school 

 
18.1 ICT 

 

Onze kinderen moeten in de huidige maatschappij in staat zijn om de verschillende informatie-

bronnen op een degelijke wijze te gebruiken. 

 

Elke klas heeft een led-tv, aangesloten op internet, in het lokaal ter beschikking. We trachten 

het computergebruik tijdens de lessen te integreren. Zo trachten we het interactief lesgeven te 

bevorderen. 

 

18.2 Initiatie Frans 

 

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen Franse taalinitiatie. 

 

Met behulp van verhalen, liedjes en muzische activiteiten verwerven de kinderen spontane woor-

denschat. Op die manier leren ze onbewust Franse woorden en eenvoudige omgangsvormen die 

ze later goed zullen kunnen gebruiken. De woorden die aan bod komen, zijn zorgvuldig gekozen. 

Heel veel van die woorden zullen in het geheugen verankerd zitten. De liedjes spelen daarbij een 

belangrijke rol. Kinderen die deze vaardigheden en attitudes verwerven, hebben op latere leef-

tijd ongetwijfeld meer kansen op welslagen bij het aanleren van om het even welke taal. 

 

18.3 Bibliotheek 

 

Tijdens de schooluren bezoeken de kinderen vanaf het tweede leerjaar regelmatig de openbare 

bibliotheek. We gebruiken overwegend ‘zachte’ stimuli om het leesplezier aan te moedigen. 

 

Zo organiseren we ook een schoolproject rond de jeugdboekenweek. 

 

18.4 Algemene afspraken 

 

Eten en drinken 

 Tijdens de speeltijd raden we een gezonde hongerstiller aan zoals fruit, groenten, gra-

nenkoekjes, … . Geef geen snoep mee! 

 Woensdag = tutti-fruttidag. 

Op woensdag eten de kinderen alleen fruit of groenten tijdens de speeltijd. 

Ze hoeven zelf niets mee te brengen. Het wordt aangeboden door de ouderraad. (tegen 

een zeer kleine vergoeding) Om dit te kunnen aanbieden, organiseert de ouderraad in 

september een appel- en perenverkoop en in de loop van een schooljaar enkele keren 

een verkoop van groentenpakketten. Ze ontvangt bovendien subsidies van de Europese 

overheid. 

De andere dagen verwachten we dat de kinderen voor de voormiddag zelf een stukje fruit 

of groenten meebrengen. Voor de eetzaal brengt uw kind zelf water mee naar de school 

in een herbruikbare fles. 

 

Verjaardagen 

Verjaardagen worden in de klas niet vergeten. Wij vragen echter uitdrukkelijk om geen speelgoed 

en geen snoep mee te geven als geschenk voor de kinderen. Dit vooral om negatieve wedijver te 

voorkomen. Uw kind brengt zelf niets mee voor de andere kinderen. Indien je een verjaardags-

feestje wil organiseren buiten de schooluren kunnen wij de uitnodigingen enkel verdelen onder 

de kindjes als een ganse klas wordt uitgenodigd. Anders moet de verdeling buiten de school ge-

beuren. 
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Verloren voorwerpen 

Om de massa verloren en vergeten spullen te beperken, vragen wij u alles te naamtekenen en 

regelmatig te controleren of uw kind met evenveel spullen thuis komt als waarmee het vertrok. 

‘Verloren voorwerpen’ kan u vinden in de ruimte onder de hoofdtrap. Verloren voorwerpen wor-

den gedurende 1 trimester bewaard. Nadien worden ze geschonken aan een goed doel. 

 

19 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 
          (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving) 

 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestij-

den: 

 revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); 

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 

per week, verplaatsingen inbegrepen). 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 

tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 

school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

 een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalida-

tie blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat moti-

veert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, ver-

meld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan als behandeling van een stoornis, 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie), moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose; 

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies 

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 

voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalida-

tietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt 

op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van 

het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is. 

 

De directie van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslis-

sing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de 

school aan de ouders meegedeeld. 
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20 Privacy  
          (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving) 

 

20.1 Welke informatie houden we over je bij? 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen door-

heen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen al-

leen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij 

sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. 

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wisa. We maken met de softwareleveranciers 

afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebrui-

ken voor eigen commerciële doeleinden. 

 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat 

niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die 

betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toe-

stemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie. 

 

20.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke on-

derwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onder-

wijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan 

je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht 

niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering 

hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 

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

len overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag, verslag 

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

 

20.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op de face-

book- pagina van de school en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school 

en daar- buiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opna-

mes maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop 

dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 

 

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken 

en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestem-

mingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel 

indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou 

hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je 

kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur. 
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We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of ande-

re personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming 

hebt van alle betrokkenen. 

 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, 

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 

20.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen 

in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schrif-

telijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking 

hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

 

20.5 Bewakingscamera’s 

 

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan wor-

den duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die 

beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 

 

21 Participatie 
 

21.1 Schoolraad 

 

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

neelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 

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

steld voor een periode van vier jaar. In april 2017 is een nieuwe periode van 4 jaar begonnen. 

 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de on-

derliggende ouderraad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

voornoemde geleding. 

 

21.2 Ouderraad 

 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 

De ouderraad zet zich samen met de leerkrachten en directie in voor een goede werking van de 

school. Elke ouder met kinderen op school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. 

 

Het bestuur van de ouderraad wordt aangeduid door de leden van de ouderraad.  
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Wat doet de ouderraad in de praktijk? 

 We verkopen schoolkalenders. We gaan op zoek naar sponsoring voor de aankoop van 

educatief materiaal, speelgoed, fruit en zoveel meer. 

 We organiseren een frietenbak met carnaval, een pompoenfuif en café OC. We helpen bij 

activiteiten zoals het schoolfeest, het grootouderfeest en op recepties. 

 Op woensdagvoormiddag schillen we ‘tutti-fruttifruit’ op school. 

 

Om al die activiteiten te kunnen organiseren, zijn wij steeds op zoek naar ouders en grootouders 

die een handje willen komen helpen! 

 

In september organiseert de ouderraad haar programmeringsvergadering in de eetzaal van de 

basisschool. Op deze vergadering zal het activiteitenverslag schooljaar 2019 – 2020 besproken 

worden. 

 

Alle ouders zijn van harte welkom op deze vergadering. Voor meer informatie kan je steeds te-

recht bij iemand uit de kern van de ouderraad: ouderraad@hhc-basis.be 

 

21.3  De leerlingenraad 

 

In de eerste week van september worden er in het 3de t.e.m. het 6de leerjaar verkiezingen ge-

houden voor de leerlingenraad.  

 

Alle leerlingen van de desbetreffende klassen mogen 1 keer anoniem stemmen op de leerlingen 

die zich kandidaat hebben gesteld. Per klas worden de stemmen geteld.  

De verkozene per klas is de leerling met de meeste stemmen.  

 

In januari worden er in het 2de leerjaar ook 2 leerlingen verkozen. Zij sluiten vanaf het 2de trimes-

ter aan bij de leerlingeraad.  

 

De leerlingenraad komt 1 keer per maand samen.  

 

Tijdens de leerlingenraad worden er verschillende kleine en grote bekommernissen van de leer-

lingen op school besproken. Tevens worden er verschillende zaken uitgewerkt, nl.:  

 dag van de ouder 

 zero-afvaldag 

 pyjamadag t.v.v. Bednet  

 dikketruiendag  

 buitenlesweek over de hele school  

 snoepverkoop schoolfeest  

 muziek selecteren voor op de speelplaats 1ste – 6de leerjaar  

 … 

 

22 Diensten 

 
22.1 Buitenschoolse kinderopvang (BKO) 

 

Door buitenschoolse kinderopvang, kortweg BKO, te organiseren wil het OCMW tegemoetkomen 

aan de opvangnood door een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod te voorzien in een vei-

lige omgeving en vertrouwelijke sfeer. 

 

 

Openingstijden 

mailto:ouderraad@hhc-basis.be
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Vanaf 7 u. ’s ochtends kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang. Aansluitend op de 

schooluren is er ’s avonds opvang mogelijk tot 18 u. 

 

Op woensdagnamiddag vanaf 12.25 u. kunnen de kinderen terecht in de centrale opvanglocatie 

gelegen L. Carréstraat 2a te Hallaar. 

 

Wanneer u hiervan gebruik wil maken, volstaat het om de dienst buitenschoolse kinderopvang 

op maandag te verwittigen via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het 

nummer 015/25 76 98 geeft u de naam van uw kind en de school door. Het OCMW organiseert 

busvervoer van de school naar de centrale opvanglocatie. Vanaf het moment dat uw kind op de 

bus stapt en onder toezicht is van de begeleider buitenschoolse kinderopvang, wordt het tarief 

per begonnen half uur aangerekend. 

 

In de loop van de namiddag en uiterlijk om 18.00 uur, kan u uw kind op de centrale opvangloca-

tie afhalen. 

 

Inschrijving 

Per kind dat sporadisch of regelmatig gebruik maakt van het opvangaanbod, moet er een in-

schrijvingsfiche ingevuld worden door de ouders. Wanneer uw kind de eerste keer gebruik maakt 

van het opvangaanbod, brengt u de vooraf ingevulde inschrijvingsfiche mee. Deze inschrijvings-

fiche, zowel als het huishoudelijk reglement, kan u bekomen bij de coördinator van de buiten-

schoolse kinderopvang. 

(coördinatoren An Schroyens en Inge Cornelis: Stationsstraat 2, Heist-op-den-Berg.                        

015/25 76 98) 

Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven, omwille van organisatorische redenen, verplicht. 

Inschrijven  kan  via  mail  bko@ocmw-heist-op-den-berg.be  of  telefonisch  op  het  nummer  

015/25 76 98. De inschrijving moet drie werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in 

orde zijn. 

 

Bij inschrijving vermeldt u: 

 

 de datum van de schoolvrije dag 

 de school 

 naam, geboortedatum en adres van het kind 

 naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is 

 het begin- en einduur van de aanwezigheid van uw kind  

    (opvang mogelijk van 7 u. tot 18 u.) 

 

Leefregels 

Bij laattijdig afhalen wordt automatisch een opvangbeurt aangerekend voor elk begonnen half 

uur na sluitingstijd. Per dag dat het einduur niet werd gerespecteerd, wordt bovendien een ver-

goeding van € 10 aangerekend per gezin. 

 

Bij meermaals te laat komen binnen een periode van 3 maand, zal de boete opgetrokken worden 

tot € 20 per gezin telkens men te laat komt binnen diezelfde periode. 

 

Kinderen worden geacht de regels en richtlijnen tijdens de opvang te volgen. Bij herhaaldelijke 

ongehoorzaamheid worden de ouders op de hoogte gebracht. 

 

Wanneer de gebruikelijke leefregels in de opvang herhaaldelijk overtreden worden of in dergelij-

ke mate dat het groepsgebeuren in gedrang komt, kan het kind geschorst worden en eventueel 

uitgesloten worden van de dienstverlening. 

 

Materiaal en speelgoed dienen gerespecteerd te worden. 

 

mailto:bko@ocmw-heist-op-den-berg.be
mailto:bko@ocmw-heist-op-den-berg.be
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Prijs 

Per begonnen half uur wordt € 1,20 aangerekend. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin dat 

gelijktijdig wordt opgevangen, wordt een korting van 25% toegekend voor die opvangdag. 

 

 schoolvrije dagen minder dan 3 uren: € 4,60 

 schoolvrije dagen tussen 3 en 6 uren: € 7 

 schoolvrije dagen langer dan 6 uren: € 13 

 

 

Wijze van betaling 

Om lage factuurbedragen te vermijden, wordt pas gefactureerd wanneer het factuurbedrag gelijk 

is aan of hoger dan € 10. Wanneer na 3 maanden het minimumfactuur niet werd bereikt, wordt 

sowieso het openstaande factuurbedrag aangerekend. 

 

Ouders kunnen er voor kiezen hun detailfacturen en facturen via e-mail te ontvangen. Daartoe 

moet uitdrukkelijk toestemming gegeven worden via het formulier bijgevoegd bij de inschrij-

vingsfiche. 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 

 

OCMW Heist-op-den-Berg  

Buitenschoolse Kinderopvang   

Stationsstraat 2 

2220 Heist-op-den-Berg 

015 25 76 98 

 

22.2 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

 

De CLB-verantwoordelijke van onze school zijn Ingrid Goos en Lieve Verlinden. Zij zijn aanwezig 

tijdens de overlegmomenten in het zesde leerjaar en ook bij de leerlingbesprekingen.  

 

Ouders met vragen omtrent school- en studiekeuze, leer- en opvoedingsproblemen kunnen ook 

bij hem terecht. Samen kan er naar de beste oplossing gezocht worden. Hij kan, indien nodig, con-

tacten verzorgen met therapeuten en onderzoekscentra. Mogelijk kan een ander lid van het CLB-

team ingeschakeld worden: de verpleegkundige of de maatschappelijk werker. 

 

Verdere informatie vindt u in de CLB-brochure. 

 

Het Kompas Centrum voor leerlingenbegeleiding  

Frans Coeckelbergsstraat 2  

2220 Heist-op-den-Berg 

015 24 81 10 

 
Als uw zoon of dochter verandert van school dan zijn er twee mogelijke situaties : 

 De vorige school werkte ook samen met CLB Het Kompas. Het CLB-dossier blijft uw 

kind dan gewoon volgen binnen ons CLB. 

 De vorige school werd begeleid door een ander CLB. Dat CLB stuurt het dossier van uw 

kind dan automatisch door naar CLB Het Kompas. Als u dat niet wil, moet u dit schrifte-

lijk laten weten aan het vorige CLB en dit binnen tien dagen na de inschrijvingsdatum in 

de nieuwe school. 
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Aanbevelingen van het CLB over besmettelijke ziekten 

Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de school aan de schoolarts dienen gemeld te 

worden om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

Van de ouders wordt hun medewerking gevraagd. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie van 

de school op de hoogte brengen van de aandoeningen welke hieronder worden opgesomd. 

 

De directeur kan dan de schoolarts verwittigen die de nodige maatregelen zal nemen.   

 

We vinden het daarom nuttig om een lijstje te geven van de besmettelijke ziekten. 

 

 Bof (dikoor) 

 Buikgriep/voedselinfectie (vanaf 2 of meer 

gevallen binnen een week in een klas- 

groep) 
 Buiktyfus 
 Difterie 

 Escherichia coli 

 Hersenvliesonsteking (meningitis) 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Krentenbaard (impetigo) 

 Kinderverlamming (polio) 

 Kinkhoest 

 Luizen 

 Mazelen 

 Roodvonk (scarlatina) 

 Rubella (rodehond) 

 Schurft (scabies) 

 Schimmelinfectie van de behaar-

de hoofdhuid en van de gladde huid 
 Shigella 

 Tuberculose 

 Elke andere ziekte waarover u bezorgd 

bent 

 

Indien uw huisarts één van deze ziekten vaststelt bij uw kind dient u de school steeds te verwittigen. 
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23 Klachtenregeling 
 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbe-

stuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, 

dan kan je contact opnemen met de directeur. 

 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 

onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemidde-

ling tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedra-

gingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissin-

gen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht 

moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.  

Het correspondentieadres is: 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of het daartoe voorziene contactformulier op de 

website van de Klachtencommissie. 

 

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

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 

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

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

 De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevoor-

oordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

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

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

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

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

 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de gel-

dende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet ge-

nomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 

personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 

over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslis-

sing …). 

 

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

ment. 

 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling 

heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbe-

stuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

 

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

 

24 Infobrochure onderwijsregelgeving 

 
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud 

van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van 

de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via gimme. 

 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
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DEEL IV – Praktische informatie 
1  Kalender schooljaar 2019-2020 
 
september  

 

maandag 02 

eerste schooldag 

instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 3/3/2017 

bezinning in de kerk voor lagere school om 14 u. 

kleuter- en lagere school 

 

lagere school 

dinsdag 03 
infoavond om 19 u. + zorg + CLB 

infoavond om 20 u.  

L1 

L4 

donderdag 05 
infoavond om 19 u. 

infoavond om 20 u.  

L3 

L5 

maandag 09 

verkiezingen leerlingenraad 

infoavond om 19 u.   

infoavond om 20 u.  

L3-4-5-6 

L2 

L6 

donderdag 12 

theorie dode hoek  

infoavond om 19.30 u. -  eetzaal en nadien klas 

(19 u. voor de nieuwe kleuters + zorg + CLB) 

L5 

kleuterschool 

dinsdag 17 praktijk dode hoek  L5 

woensdag 18 
pedagogische studiedag  

(school gesloten voor leerlingen) 
kleuter- en lagere school 

donderdag 19 sportclub@school kleuter- en lagere school 

vrijdag 20 marktje ten voordele van de plattelandsklassen kleuter- en lagere school 

dinsdag 24 vertrek plattelandsklassen L3 

vrijdag 27 thuiskomst plattelandsklassen L3 

zaterdag 28 
interscholencross (voormiddag) 

sporthal ‘De Lichten’ in Booischot 
lagere school 

maandag 30 vertrek bosklassen L5 

    

oktober 

  vrijdag 04 
mega-afvaldag 

thuiskomst bosklassen 

kleuter- en lagere school 

L5 

maandag 07 sponsortocht  kleuterschool 

dinsdag 08 sponsortocht  lagere school 

woensdag 09 facultatieve verlofdag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

vrijdag 11 pompoenfuif ouderraad kleuter- en lagere school 

dinsdag 15 grootouderfeest – 1ste voorstelling kleuterschool 

woensdag 16 grootouderfeest – 2de voorstelling kleuterschool 

vrijdag 18 
dag van de jeugdbeweging 

megasportdag 

kleuter- en lagere school 

L4 
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dinsdag 22 megasportdag L3 

donderdag 24 rapport dagelijks werk + oudercontact L1 

vrijdag 25 rapport dagelijks werk L2-3-4-5-6 

maandag 28 begin herfstvakantie kleuter- en lagere school 

 

 

 

   

november  

maandag 04 
instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 5/5/2017 

technopolis 

nieuwe instappers  

K2 

donderdag 07 museum voor natuurwetenschappen K3 

vrijdag 08 studiereis Ieper L5 

maandag  11 wapenstilstand (school gesloten) kleuter- en lagere school 

woensdag 20 pedagogische studiedag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

 Week van 18 – 24    voorleesweek kleuter- en lagere school 

woensdag 27 facultatieve verlofdag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

vrijdag 29 rapport dagelijks werk L4-5-6 

    

december    

donderdag 05 start proefwerken  L4-5-6 

vrijdag 06 sinterklaasfeest kleuters en L1-2 

woensdag 11 speeluurtje instapklasje tussen 9 u. en 10 u. 
nieuwe ingeschreven 

kleuters 

vrijdag 13 megasportdag L1-2 

maandag 16 studiereis Fedasil Broechem L6 

woensdag 18 
oudercontact basisschool: van 17 u. tot 20 u.  

+ café OC 
kleuter- en lagere school 

donderdag 19 terugkomdag oud-leerlingen L6 

vrijdag 20 kerstbezinning in de kerk om 14 u.: iedereen welkom lagere school 

maandag 23 begin kerstvakantie kleuter- en lagere school 
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januari    

maandag 06 instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 7/7/2017 nieuwe instappers 

dinsdag 07 verkiezingen leerlingenraad  L2 

zondag 19 
voorbereidende viering eerste communie 2de leerjaar 

om 10.30 u. 
L2 

woensdag 22 pedagogische studiedag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

    

februari    

zondag 02 smulfestijn kleuter- en lagere school 

maandag 03 instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 4/8/2017 nieuwe instappers 

woensdag 05 facultatieve verlofdag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

vrijdag 14 schoolfotograaf kleuter- en lagere school 

woensdag 19 
interscholenzwemwedstrijd  

oudercontact (studiekeuze): van 16 u. tot 20 u. 

lagere school 

L6 

vrijdag 21 carnaval met frietenbak kleuter- en lagere school 

zondag 23 voorbereidende viering eerste communie om 10.30 u. L2 

maandag 24 begin krokusvakantie kleuter- en lagere school 

    

maart    

maandag 02 
start inschrijvingen voor 2020-2021 voorrangsperiode 

instapmoment kleuters geboren vóór 3/9/2017 

kleuter- en lagere school 

nieuwe instappers 

vrijdag 06 toneel – de speeldoos kleuterschool 

zondag 15 voorbereidende viering eerste communie om 10.30 u. L2 

woensdag 18 pedagogische studiedag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

dinsdag 24 
openkijkdagen nieuwe kleuters, tussen 13.30 u. en 

14.30 u. 
nieuwe kleuters 

woensdag 25 openkijkdagen nieuwe kleuters, tussen 9 u. en 10 u. nieuwe kleuters 

donderdag 26 inleefatelier Hasselt L6 

    

april     

woensdag 01 

speeluurtje voor nieuwe, ingeschreven kleuters                 

tussen 9 u. en 10 u. 

oudercontact basisschool van 17 u. tot 20 u.+café OC 

nieuwe ingeschreven 

kleuters 

lagere school (niet L6) 

vrijdag 03 laatste dag inschrijvingen-voorrangsperiode broers en zussen 



55 
 

maandag 06 begin paasvakantie kleuter- en lagere school 

maandag 20 
instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 

21/10/2017 
nieuwe instappers 

dinsdag 21 start inschrijvingen schooljaar 2020-2021 nieuwe leerlingen 

donderdag 23 MEGA-fuif  L6 

donderdag 30 MEGA-terugkomdag  L6 

    

mei     

vrijdag 01 dag van de Arbeid (school gesloten) kleuter- en lagere school 

donderdag 14 fietsexamen  L6 

ZATERDAG 16  SCHOOLFEEST kleuter- en lagere school 

woensdag 20 facultatieve verlofdag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

donderdag 21 
Hemelvaartsdag (school gesloten) 

eerste communie 2de leerjaar om 10.30 u. 

kleuter- en lagere school 

L2 

vrijdag 22 brugdag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

maandag 25 
instapmoment nieuwe kleuters geboren vóór 

26/11/2017 
nieuwe kleuters 

dinsdag 26 toonmoment SO L6 

    

juni    

maandag 01 pinkstermaandag (school gesloten) kleuter- en lagere school 

dinsdag 02 schoolreis kleuter- en lagere school 

dinsdag 09 megasportdag L5 

donderdag 11 megasportdag L6 

vrijdag 12 rapport L4-5-6 

zondag 14 dankviering eerste + plechtige communie om 10.30 u. L2-6 

maandag 15 start proefwerken L4-5-6 

donderdag 25 
infoavond en diploma-uitreiking voor 3de kleuterklas 

naar 1ste leerjaar + receptie om 18.30 u. 
K3 

maandag 29 diploma-uitreiking + receptie 6de leerjaar om 18.30 u. L6 

dinsdag 30 

bezinning in de kerk om 9 u.: iedereen welkom 

rapport 

de grote vakantie begint om 12.10 u. 

lagere school 

lagere school 

kleuter- en lagere school 
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2  Personeelslijst  
 

 

School   

   telefoon  015 22 10 10 (druk 1 voor de basisschool) 

   website  www.heilig-hartcollege.be 

 

Directeur   

Verhaert  Petra   0472 86 49 92 

      directie@hhc-basis.be 

 

Administratieve medewerkers 

Peeters   Nancy   secretariaat@hhc-basis.be 

Hendrickx    Danny 

Van Craen  Brent 

 

 

Kleuteronderwijzeressen 
Vlinderklas  Dom   Karin  karin.dom@hhc-basis.be 

Uilenklas  Van den Vonder Stefanie stefanie.vandenvonder@hhc-basis.be 

K1a   Geerts   Annelies annelies.geerts@hhc-basis.be 

K1b   Wuyts   Sonia  sonia.wuyts@hhc-basis.be 

K2a   Verlinden  Ilse  ilse.verlinden@hhc-basis.be 

K2b   Van Eccelpoel  Martine martine.vaneccelpoel@hhc-basis.be 

K3a   Van Edom  Diane  diane.vanedom@hhc-basis.be 

K3b   Mauriën   Sylvia  sylvia.mauriën@hhc-basis.be 

 

 

Kinderverzorgster 

Peeters  Carine   carine.peeters@hhc-basis.be 

 

 

Zorgcoördinator kleuterschool 

Jacobs   Tina   0474 53 24 76 

      zocokleuterschool@hhc-basis.be 

 

 

Zorgleerkrachten kleuterschool 
Van den Vonder Stefanie  stefanie.vandenvonder@hhc-basis.be 

Vereycken  Nathalie  nathalie.vereycken@hhc-basis.be  

 

mailto:secretariaat@hhc-basis.be
mailto:annelies.geerts@hhc-basis.be
mailto:sonia.wuyts@hhc-basis.be
mailto:ilse.verlinden@hhc-basis.be
mailto:martine.vaneccelpoel@hhc-basis.be
mailto:diane.vanedom@hhc-basis.be
mailto:sylvia.mauri%C3%ABn@hhc-basis.be
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Onderwijzers 
L1a   Van Dessel  Kristel  kristel.vandessel@hhc-basis.be 

L1b   Verheyen  Janice  janice.verheyen@hhc-basis.be 

L2a   De Groef  Els  els.degroef@hhc-basis.be 

L2b   Bellens   Sofie  sofie.bellens@hhc-basis.be 

L3a   Mariën   Berlinda berlinda.marien@hhc-basis.be 

L3b   Leysen   Michiel  michiel.leysen@hhc-basis.be 

L4a   Van Loo  Greet  greet.vanloo@hhc-basis.be 

L4b   Verbist   Karin  karin.verbist@hhc-basis.be 

L5a   De Preter  Jan  jan.depreter@hhc-basis.be 

L5b   Devriendt  Liesbeth liesbeth.devriendt@hhc-basis.be 

L6a   Baestaens  Ilse  ilse.baestaens@hhc-basis.be 

L6b   Broos   Tom  tom.broos@hhc-basis.be 

 

 

Zorgcoördinator lagere school 

Verhoeven  Liesbeth  0496 08 34 70  

      zocolagereschool@hhc-basis.be  

  

 

Zorgleerkrachten lagere school 
Smits   Jennifer  jennifer.smits@hhc-basis.be 

Mangelschots  Britt   britt.mangelschots@hhc-basis.be 

 

Turnleerkrachten 

De Ceuster  Herman  herman.deceuster@hhc-basis.be 

Heylen   Katrien  katrien.heylen@hhc-basis.be 

Van Craen  Brent   brent.vancraen@hhc-basis.be 

 

 

Onderhoudspersoneel 
Vervoort  Christiane 

Biallo   Nene 

De Schutter  Tommy 

 



 



 

 

Schooljaar 

2019-2020 
 

 

www.hhc-basis.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

015 22 10 10 (druk 1 voor de basisschool) 
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