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De gemeente maakt school

Mijn kind gaat naaî de
bas¡sschool
L. Pedagogisch project
2. Schoolreglement

3. lnfobrochure

Enkel wat decretaal is opgelegd, wordt opgenomen in het deel 'schoolreglement'. De overige

afspraken staan in de infobrochure. Beide worden door de ouders 'voor akkoord'

ondertekend.
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L. Pedagogisch project
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Pedaqosisch Proiect

-

eindtekst februari 2008

-

Tekstvoorstel werkgroep - december 2007
Besproken in de APV van 18 februari 2008
Gunstig advies van Schoolraad op 21 april 2008
De gemeentelijke basisschool van Keerbergen is opgericht door het gemeentebestuur van Keerbergen en
behoort dus tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het gemeentebestuur van Keerbergen beslist als
schoolbestuur autonoom over het onderwijsbeleid van onze school, binnen de geldende wetgeving, decretale
verordeningen en reglementeringen van de Vlaamse en nationale overheid. De voertaal voor ons gemeentelijk
onderwijs is het Nederlands. Het schoolbestuur staat in voor de materiële voorzieningen die bijdragen tot de
optimale uitbouw van het gemeentelijk onderwijs in al haar aspecten. ln onze school wordt gestreefd naar een
doorlopende, totale vorming van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Dit gebeurt in een basisschool zonder
drempels, in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch
tussen de opéénvolgende klassen, noch tussen kleuterschool en lagere school. De ouders zijn in de eerste
plaats verantwoordelijk voor de volledige opvoeding van hun kind(eren). Onze school staat in de eerste plaats
in dienst van het kind. Alle personeelsleden van onze school dragen mee de verantwoordelijkheid voor het
onderwijs en de opvoeding van het kind. Het pedagogisch project van de gemeentelijke basisschool Keerbergen
is gebaseerd op de tien punten vooropgesteld door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap vzw. (OVSG)

OPENHEID
Onze school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle kleuters en leerplichtige kinderen
van het basisonderwíjs, ongeacht hun filosofische of ídeologische overtuiging, sociale of etnische afkomst,
geslacht of nationaliteit.

VERSCHEIDENHEID
Onze school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid in onze samenleving en wil
waarden en overtuigingen die in die gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zíj ziet
dit als een verrijking voor de hele schoolbevolking. Zij streeft ernaar alle kinderen het gevoel te geven van
geborgenheid en veiligheid.

DEMOCRATISCH
Onze school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over
mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan. Daarom streven we ernaar om in vrede samen te leven
door naar elkaar te willen luisteren.

SOCIALISATIE
Onze school leert kinderen samenleven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden
te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving. Samenleven is ook wat je op school

leert door veelvuldige contacten met anderen.

EMANCIPATIE
Onze school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden,
overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door kinderen mondig en weerbaar te
maken.

TOTALE PERSOON
Onze school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische
persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming
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GELIJKE KANSEN
Onze school treedt compenserend op voor kansarme kinderen door bewust mee te proberen de gevolgen van
een ongelijke sociale positie om te buigen. Er wordt extra aandacht besteed aan kinderen met (leer)moeilijkheden. Dit houdt onder meer in dat onze school in principe toegankelijk is voor kinderen met een
specifieke handicap voor zover ter zake deskundigen de opportuniteit hiervan onderschrijven en de eventuele
praktische aanpassingen aan de accommodatie haalbaar zijn.

MEDEMENS
Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheíd niet kan leiden
tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het
onvervreemdbaar goed is van iedereen.

EUROPEES
Onze school brengt de kinderen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het
mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

MENSENRECHTEN
Onze school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en van het Kind' en ze neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en

indoctrinatie

van de hand.

Dit alles resulteert er in dat het in onze school aangeboden onderwijs een weerspiegeling
moet zijn van de dynamische mens- en rnaatschapp¡jvisie die in de samenleving heerst en
dus steeds in evolutie zal zijn. Ons onderwijs zal kinderen, voor de toekomst, moeten
opvoeden tot flexibiliteit met als kern en constante de eigen persoonlijkheid. Ons onderwijs
richt zich niet alléén op vandaag of morgen, maar ook op overmorgen. Onze kinderen
moeten zich dus bewust worden van het belang van levenslang leren. Bij al deze
veranderingen is het nodig dat ons onderwijs de totale persoonlijkheid van de kinderen mee
vormt op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak: kinderen moeten leren om te
weten; leren om te doen; leren om samen te leven en leren om te zijn. Met ons schoolteam
van leerkrachten, administratief personeel en directie trachten we door een open
communicatie, met waardering en respect voor eenieders inbreng, onze kinderen een
optimale leeromgeving aan te bieden teneinde te voldoen aan de gestelde
ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Vanu¡t dit pedagogisch project werkt het hele
schoolteam op zodanige wijze aan de realisatie van de vooropgestelde doelen dat er recht
wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs:

SAMENHANG
Samenhang houdt in dat de invulling van de onderwijstijd op geintegreerde manier kan verlopen. We moeten
dus langzamerhand afstappen van ons onderwijs in vakjes. Het uitwerken van belangstellingspunten, thema's,
projecten, ... kan hiertoe bijdragen. Onze school werkt projecten uit zodat de kinderen niet alleen het enge
klasverband ontdekken maar inzien dat werken en leren in verband staat met andere leerlingen, groepen, ...
We creëren herkenbare leersituaties waarin we kinderen leren om transfers te maken, om probleemoplossend
te denken en zich te bekwamen in het verwerven van inzichten, sociale vaardigheden, ... Prioritair is de
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integratie naar de kinderen toe: er is een vlotte overgang voor de kinderen van de kleuterafdeling naar de
lagere afdeling, van klas naar klas.

TOTALE PERSOON LIJKH EID
De kinderen moeten kansen krijgen om zich op alle aspecten van de persoonlijkheid te mogen ontwikkelen. ln
onze school geven we elk kind de kans tot het creatief verkennen van zijn wereld en van zijn mogelijkheden,
deze wereld te beleven en er vorm aan te geven door de ontplooiing van zijn lichamelijke, sociale en cognitieve
mogelijkheden. Zo wil onze school, als zorgzame gemeenschap, een plek zijn waar kinderen zich gerespecteerd
en bemind voelen en waar er een sociale en emotionele band wordt ontwikkeld met de klasgenoten, met
leerkrachten en met onze school. Onze school zal het zelfvertrouwen van elk kind helpen ontplooien zodat er
een harmonische persoonlijkheid kan uit groeien. Elk kind moet z¡cht hebben op de eigen mogelijkheden en
respect kunnen opbrengen voor de mogelijkheden en talenten van anderen, die anders kunnen zijn dan die van
zichzelf. Elk kind moet in onze basisschool een voldoende positief zelfbeeld kunnen verwerven zodat het,
geplaatst voor problem en, zelf stappen durft te ondernemen en eigen of standaardoplossingsmethoden mag /
kan aanwenden. De kinderen moet de kans geboden worden om zelf initiat¡ef te nemen, creatief te zijn en zich
te mogen uiten in groep.

ZORGBREED ONDERWIJS
Alsschool willen wij ons profileren als een "basisschool". Voorons mogen ergeen drempelszijn tussen
kleuter- en lager onderwijs. We willen als school oog en oor hebben voor de kinderen. Elk kind moet zich
geborgen en begrepen voelen. Elk kind moet zich goed voelen en uitgedaagd voelen om te leren, te groeien en
te ontwikkelen. We vinden het goed dat onze leerlíngen een eigen mening hebben en we stimuleren ze om die
op een beleefde en rustige manierte uiten. Onze school wil onderwijs bieden aan alle kinderen, autochtonen
zowel als allochtonen, aan kinderen van alle sociale klassen. We willen onderwijs brengen waar geen verschil
valt waar te nemen tussen migranten en Belgische kinderen. De positieve erkenning van de verscheidenheid in
filosofische of ideologische overtuiging en in de sociale of etnische afkomst is een gegeven waar ons
schoolteam en de kinderen heel goed mee omgaan. Het multiculturele karakter van onze school is een
vanzelfsprekendheid, waar we fier op zijn. Om onderwijs op maat te verstrekken wordt er zeer sterk de nadruk
gelegd op de differentiatie. ln eerste instantie binnen de klas, maar ook buiten de klas. Onze zorgcoördinator
ondersteunt de leerkrachten híerbíj, onderneemt zelf acties en zorgt ook mee voor een optimale communicatie
tussen de verschillende betrokken zorgverstrekkers. Door een regelmatig contact met begeleidende instanties
(CLB, OVSG-begeleiding, ...) wil onze school zich laten bijstaan in haar ontwikkeling, in haar zoektocht naar
leerling- en leerkrachtondersteuning en in het implementeren van vernieuwingen. Het team wil zich
permanent bijscholen om alzo op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe tendensen op de onderwijsmarkt.

ACTIEF LEREN
Onze definitie van leren is dat leren actíef, constructief, cumulatief, doelgericht, interactief, zelfgereguleerd,
contextgebonden en individueel verschillend is. Door de kinderen zelfstandig te leren werken aan de leerstof,
ondersteund door didactisch materiaal, krijgen zij de kans om de aangeleerde denkpatronen te verwerken, zich
eigen te maken en te gebruiken in eigen en nieuwe leersituaties. Het belang van een uitdagende en krachtige
leeromgeving wordt hierbij niet uit het oog verloren. Onze school zal kinderen de attitude bijbrengen van
Ieergierigheid en zelfontdekkend leren. De fundamentele basishouding bij het leren moet zeker zijn dat men
niet alles moet kennen, maar dat men zich de attitude, de bereidheid tot leren zoeken eigen maakt.

CONT¡

N

UE ONTWIKKELI NGSLIJ N

Wewillen als basisschool vanaf 2,5 jaartot en met 12 jaar werken aan een continueopbcuwvan de leerstof
doorheen de verschillende jaren. Dit kan enkel als elke leerkracht weet wat de leerling individueel bereikt heeft
en waar in de loop van het schooljaar moet aan gewerkt zodat de overstap naar het volgende leerjaar
probleemloos kan verlopen. Hiervoor opteren wij voor het gebruik van een uniform kindvolgsysteem in de
kleuterschool en hierop aansluitend ook in de lagere school. Ook het hanteren van de leerplannen van OVSG,
en het laten aansluiten van de verschillende leermethoden op elkaar, zorgen voor een continue
ontwikkelingslijn die mee garant staat voor het zoveel mogelijk realiseren van de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen. Elk kind moet de basiskennis kunnen verwerven als start voor een eigen verdere intellectuele
ontwikkeling. Op cognitief vlak willen we proberen dat elk kind minstens de basis bereikt om het volgende
schooljaar op zijn niveau aan te kunnen. Natuurlijk willen we meer dan alleen maar kennis overdragen. We
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willen onze kinderen niet alleen verstand¡ge, maar ook breeddenkende, fijne, creatieve, nieuwsgierige,
hulpvaardige, spontane, sociale, beleefde en blije mensen maken, met wie het aangenaam is om mee om te
gaan. Na de basisschool moet het kind voldoende bagage hebben om met succes het secundair onderwijs op
zijn niveau aan te kunnen. Om deze doelstellingen te bereiken hebben we maximale aandacht voor
differentiatie, verdieping, remediëring, extra aanvullende opdrachten en bieden we de kinderen kansen om te
experimenteren, zodat elk kind op zijn niveau en met zijn eigen mogelijkheden begeleid wordt doorheen de
basisschool.

CONSTANT EVALUEREN
Onze school stelt zich tot opdracht dat er voortdurend moet geëvalueerd worden. Deze evaluatie moet een
voortdurende confrontatie worden tussen de vooropgestelde doelstellingen en de bereikte resultaten. Vermits
de doelstellingen voortdurend evolueren zal ook onze school deze evolutiebeweging blijvend volgen, want die
permanente bijsturing is nodig om actueel te blijven. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, daar zijn we ons ten
volle van bewust en daarvoor is het nodig dat een grote creativiteit aan de dag gelegd wordt. De gemeentelijke
basisschool van Keerbergen wenst een basisschool te zijn die openstaat voor alle participanten en waar de
kinderen voorbereid worden om met een dynamische levensstijl de moderne maatschappij tegemoet te
kunnen treden.
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2. Schoolreglement
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Hoofdstuk
Artikel

1

Algemene Bepalingen

7

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

Artikel 2
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school voor
akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of
bij voorkeur via elektronische drager (smartschool) en met toelichting, indien de ouders dit wensen
(schoolwebsite, smartschool, ...) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert
de directeur de ouders schriftelijk of bij voorkeur via elektronische drager (smartschool) en met toelichting,
indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. lndien de ouders zich met
de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31
augustus van het lopende schooljaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het
schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking.

Artikel 3
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten
van de mens en van het kind in het bijzonder.

Artikel 4
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

1"

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

z"

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

3"

Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de

verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleíding van en het onderwijs aan een
bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.
4

Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool

5

Regelmatíse leerlins:

voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af
is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een
ziekenh uisschool (type 5)
is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde
afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig

beschouwd)

6"

Toelatingsvoorwaarden:
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half
jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij
in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;

I
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de
de
de
de
de
de

eerste
eerste
eerste
eerste
eerste
eerste

schooldag
schooldag
schooldag
schooldag
schooldag
schooldag

na de herfstvakant¡e;
na de kerstvakantie;
van februari;
na de krokusvakantie;
na de paasvakantie;
na Hemelvaart.

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

Uitzonderingen:

-

Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar
ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel

ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het
beslissingsrecht van de ouders vervalt hier.
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10
schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.
Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden
niet.
De klassenraad neemt deze beslissing op basis van een oriënterend gesprek

met de ouders en het CLB en op basis van het behaalde resultaat op een
ingangsproef voor wiskuntle, speliirrg en iezen. De proef die l'riervoor gebruikt
wordt is de eerste proef van het eerste leerjaar van het leerlingvolgsysteem
LVS-VCLB voor spelling en wiskunde en de AVI-toets voor technisch lezen.

7"

Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde
opvoedings- of on derwijsactiviteit volgt.

8

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

9"

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

10'

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

11'

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

\2'

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

13'

Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen
die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
10
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14"

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

Hoofdstuk
Artikel
S

2

Engagementsverklaring

S

f

Oudercontacten
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen
op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.
Het is wenselijk dat de ouders het oudercontact bijwonen.
ln het geval van gescheiden ouders organiseren wij in het belang van uw kind één gezamenlijk
oudercontact.

ln de infobrochure staan de concrete data
5

2

Voldoende aanwezigheid
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag op tijd naar school komt. Dit houdt in dat uw
kind voor het eerste belsignaal van 8u45 aanwezig is

5

3

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

S

4

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

Hoofdstuk 3

Sponsoring

Artikel 6

91

De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met
de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden
gesteld.

52

Orn tJe bijdragen van de ouders voor niei-eincltermgeboncien onderwijskosterì te beperken, kan de
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.

53

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

5+

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

5

De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien
1"
2"

S6

deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en
doelstellingen van de school;
deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

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

Hoofdstuk4 Kostenbeheersing
Artikel 7
5

1 Kosteloos
Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.
De school biedt volgende materialen grat¡s ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.
Als ze gebruikt worden voor huistaken, gelden volgende afspraken: het materiaal wordt uitgeleend

door de klasleerkracht. Na de afgesproken termijn wordt het materiaal in degelijke staat terug
ingeleverd bij de betrokken klasleerkracht. lndien er zich beschadigingen voordoen wordt er bekeken
op welke manier de ouders dit materiaal al dan niet dienen te vergoeden.

Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

:ouwen, (klim)toestellen, driewielers,

Constructiemateriaa

...

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen,

I

tandwielen, bouwdozen,

...

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes,
fotokopieën, software

ICT-materiaal

Computers inclusief internet, tablets, radio,
telefoon,...

lnformatiebron nen

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cdrom, dvd, klank- en beeldmateriaal, ...

12
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Kin

derliteratu

u

Prenten boeken, (voor)leesboeken,

r

kinderromans, poëzie, strips,

...

Knutselmateriaal

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socio-emotionele
ontwikkeling, ...

Meetmateriaal

Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok

(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,

Audiovisuele toestel len, fototoestel, dvd-speler,

Multimediamateriaal

M

Trommels, fluiten,

uziekinstrumenten

Pla n

..

Schoolagenda, kalender, dagindeling,

ningsmateriaal

Schrijfgerief

Potlood, balpen,

Tekengerief

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,

...

...

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige

alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine

5

2

Scherpe maximumfactuur

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

L

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

2.
3.
4.

de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;

5.

de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten;
de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en
zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het
zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;
de aankoopprijs van turn- en zwemkledij;
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6.

de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;

7

Maximumbijdrage per schooljaar:
Kleuter : 45 euro
Leerling lager onderwijs: 85 euro
Bron: htto://onderwiis.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-in-het-kleuter-enlaeer-onderwiis

De school vraagt een bijdrage voor:

Kleuter

Lager

Klas
KO

K1
K2
K3

5

3

Wat

Bedrae

Klas

Jaarlijkse
Jaarliikse
Jaarliikse
Jaarliikse

inkomprijs
inkompriis
inkompriis
inkompriis

7

schoolreis
schoolreis
schoolreis
schoolreis

Wat

Bedrag

5

Jaarliikse
Jaarliikse
Jaarliikse
Jaarliikse
Jaarliikse

6

Jaarlíjkse schoolreis

inkomprijs
inkompriis
inkompriis
inkompriis
inkompriis
inkomprijs

2
3

4

schoolreis
schoolreis
schoolreis
schoolreis
schoolreis

Minder scherpe maximumfactuur

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad.
Deze bijdrage mag maximaal 420 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs

Bron:
De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten.

5

¿

Leerjaa r

Wat

Bijdrage door de ouders

4

Ponyklassen

90 euro

5

Openluchtklossen ( = 2ss- of bosklassen)

150 euro

6

Openluchtklossen ( = 2ss- of bosklassen)

150 euro

Bijdrageregeling

De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:

14
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

leerlingenvervoer;
vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport);
buitenschoolseopvang;
maaltijden en dranken;
abonnementen voortijdschriften;
nieuwjaarsbrieven;
klasfoto's;
steunacties.
Voor bedragen : Zie schoolbrochure

De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken

of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten n¡et

¡n

haar activiteiten en lessen.
S

5

Basisuitrusting

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

Kleuter

Lager

KIas

Wat

Klas

Wat

KO

Boekentas, brooddoos, drinkfles voor water,
doosje voor koek, doosje voor fruit

7

Boekentas, brooddoos, drinkfles voor water,
doosje voor koek, doosje voor fruit.
Pennenzak met basismateriaal :
schrijfpotlood, gom, scherper, groene en

K1

2

K2
K3

3

Turnpantoffels in linnen zak.

4

blauwe balpen, kleurpotloden, stiften
5
6

S

6

Turnkledij : short 7,50 euro en T-shirt 8,50
euro zijn te koop op het secretariaat.
Turnpantoffels of sportschoenen en
linnenzak zijn zelf te voorzien.

Betalingen
U krijgt maandelijks (rond de 15du van de maand) een vraag tot betaling via overschrijving. U gebruikt de
gestructureerde mededeling die op het overschrijvingsformulier vermeld staat.

De pr¡jzen van refterdranken en van het zwemmen worden telkens in de infofolder van september medegedeeld. De andere facultatieve
kosten worden telkens wanneer ze van toepass¡ng zijn via specifieke maillng medegedeeld. De gemaakte kosten worden -na het afsluiten
va n de maand- op een verza melstaât met onderaan overschrijvingsform ulier via de kinderen mee naa r huis gegeven om te betalen. Gebeurl¡jk

'vergeten'rekeningen worden telkens in herinnering gebracht via een rappelformulier. ln augustus worden de dan nog openstaãnde
rekeningen van het vorige schooljaar doorgespeeld aan de gemeenteontvanger voor het passende gevolg.

Wot te doen bij betalingsmoeilijkheden?
U vraagt een gesprek met de directeur. Samen trachten we

te zorgen voor een overeenkomst.
Bij langdurig wanbetalen of vanaf een verschuldigd bedrag vanaf 50 euro neemt de directeur contact op
met de financieel beheerder van de gemeente. Deze geeft hier een passend gevolg aan.
Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak
met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan:

15
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1.

2.
3.

Verdere spreiding van betaling;
Uitstel van betaling;
Kwijtschelding van betaling.

De directeur beslist, binnen het jaarlijks maximumbedrag van de leerlingenbijdragen voor
onderwijsgebonden kosten, over de occasionele uitgaven. Deze worden afzonderlijk en schriftelijk (via

smartschool) meegedeeld aan de ouders.
ln geval van vragen en problemen omtrent de bijdrage richt men zich tot de directeur

Hoofdstuk
Artíkel

5

Extra-murosactiviteiten

I

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel
uitmaken van het leerprogramma.
De ouders worden

tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten.

Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet meete laten gaan op extra-murosactiviteiten van een
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezigzijn. Voor deze leerlingen voorziet
de school een aangepast programma.

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder

Hoofdstuk 6

Artikel 9

Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie
en schoolloopbaan

Huiswerk

De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. lndien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen

nemen. {Meer concrete gegevens : zie 'Schoolbrochure')

Art¡kel

10

Agenda

lndekleutergroepenhebbendeleerlingeneenheen-en-weerschrift,bijvoorkeurdig¡taal

viasmartschool. Vanaf hetlageronderwijskrijgen

de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd.
Het agenda wordt dagel¡jks meegegeven en ondertekend door de ouders. De klasleerkracht van de eerste graad ondertekent dagelijks het
agenda. De klasleerkracht van de tweede graad ondertekent m¡nstens 1x per week.
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Artikel

11

Evaluatie en rapport

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dìt rapport wordt bij het einde van elk
tr¡mester tijdens een oudercontact, of de dag voordien bezorgd aan de ouders. De ouders worden per smartschoolberìcht uitgenodigd om
naar het oudercontact van hun kind te komen. Bij het herfstrapport worden alleen die ouders uitgenodigd waarvan de klastitularis vindt
dat er enige uitleg vereist is of waar er problemen worden vastgesteld. Van de ouders wordt verwacht dat ze telkens naar het oudercontact
komen. Ouders die de avond van het oudercontact om uitzonderlijke redenen niet kunnen komen, kunnen een afspraak maken met de
klastitularis. Het rapport wordt ondertekend door de ouders terugbezorgd aan de groepsleraar. Na de uitreik¡ng bi.i het einde van het
schooljaar behouden de ouders het rapport.

Art¡kel

9r

72

Schoolloopboon

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

92

de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de
adviezen van de klassenraad en van het CLB;
een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toel¡chting bij de adviezen van de
klassenraad en het CLB
het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij
het gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB.

Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 3L
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na
toelatingvan de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht van

de ouders.
De klassenraad neemt deze beslissing op basis van een oriënterend gesprek
met de ouders en het CLB en op basis van het behaalde resultaat op een
ingangsproef voor wiskunde, spelling en lezen. De proef die hiervoor gebruikt
wordt is de eerste proef van het eerste leerjaar van het leerlingvolgsysteem
LVS-VCLB voor spelling en wiskunde en de AV|-toets voor technisch lezen.

93

ln alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of
versnellen van de leerling,
Een school die beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het
aanbod van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals te
laten volgen, neemt deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt aan de ouders
schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. ln het
leerlingendossier bewaart de school de adviezen van de klassenraad en het CLB en/of het
bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis hebben genomen en toelichting hebben gekregen bij
het advies van de klassenraad en CLB.

Hoofdstuk

7

Afwezigheden en te laat komen
17
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Artíkel

73

Afwezigheden

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een
vlotte school loopbaan.
Bij afwezigheid wordt de school zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, voor het eerste lesuur.
Liefst via een bericht vìa Smaftschool oon de klasleerkracht. lndien u hiertoe niet in de
mogelijkheid bent kon het ook vio een telefoontje naor het secretariqot. Bij longdurige
afwezigheid stuurt u een bericht oon de klastituloris en bespreekt u de mogelijkheden van het al
dan niet thuis bijwerken van de lessen/tqken.

If

Kleuteronderwiis

Er is geen medisch attest nod¡g voor afwezigheden van kleuters. Wij verwachten vanaf de tweede kleuterklas
bij voorkeur een afwezigheidsbriefje met de reden van afwezigheid hierop vermeld.
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het
lager onderwijs.
5

2

Laeer onderwiis

Wij verwachten een schriftelijke staving van de afwezigheid ten laatste 5 schooldagen na de afwezigheid. Vanaf
de zesde schooldag wordt de afwezigheid automatisch als problematisch beschouwd.

1" Afwezigheid wegens ziekte:
a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens

vier maal per

schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden
van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
b) een medisch attest:
cr'e ouciers ai vier maal in een schooijaar zeií een verkiaring wegens ziekte hebben
ingediend;
bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

ais

2" Afwezigheid van rechtswege
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de klasleerkracht een ondertekende
verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de
reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

-

het bijwonen van een familieraad;
het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbesch erming;
de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
het beleven van feestdagen die inherent zíjn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide
halve schooldagen per schooljaar.
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3'

Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. De directeur
beslist of er al dan niet toelating wordt verleend.

4"

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

5" Afwezigheden voor topsport voor

de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de

directie
Deze categor¡e afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week

(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een
dossier beschikt dat volgende elèmenten bevat:

-

een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de
Vlaamse Gemeenschap;
een akkoord van de directie.

6'Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 minuten per
week, verplaatsing inbegrepen.
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:
een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;
een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het
medisch attest, niet kan overschrijden.

-

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB, in
overleg met de klassenraad en de ouders.
b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling
van een stoornis die is vastgelegd in een officiêle diagnose.
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende
elementen bevat:
een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders;
een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;
een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening
houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3).

-
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ln uitzonderlijke omstandigheden en mits gunst¡g advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200
minuten, verplaatsing inbegrepen.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van L2 december
2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het
gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen,
verplaatsing inbegrepen.

7'Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij de
school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.
q

3

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder
5 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden
gewettigd door een twijfelacht¡g medisch attest, met name de'dixit' -attesten, geantidateerde attesten en
attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd.
ln deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid alsnog
wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een
meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in
samenwerking met de school.

Artíkel 74

Te

loot komen

51

Kinderen moeten op t¡jd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, dient zich eerst aan te
melden op het secretariaat of bij de klasleerkracht, waar hij een briefje zal meekrijgen met daarop het
uur van arriveren. De ouders dienen dit te motiveren en te ondertekenen.
De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie. Ze
maken hierover afspraken.

s2

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

Hoofdstuk 8

Schending van de leefregels, preventieve
schorsing, tijdelijke en definitieve

uitsluiting
ArtÍkel

75

Leefregels

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven
Deze zijn te vinden in de schoolbrochure.
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Art¡kel

76

Schendíng vcrn de leefregels en ordemoqtrcgelen

5r

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

52

Deze maatregelen kunnen zijn:

-

een mondelinge opmerking;
een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders
ondertekenen voor gezien;
een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien;

-

Deze opsomming sluit niet

uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het onbehoorlijk

gedrag van de leerling.
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met een
kindgebonden opdracht. Deze maatregelen kunnen NOOIT binnen de school(m)uren genomen worden door
andere ouders. lndien u een kind dat niet van u is berispt binnen de school(m)uren zal de directeur u hierover

aanspreken.
S

3

Meer verregaande maatregelen kunnen zijn:

-

een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt hiervan
melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor
gezien.
De groepslera ar enfof de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het
gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door
de ouders ondertekend voor gezien;

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

S+

5

S

lndien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur.
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen
opnieuw mogelijk wordt.
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Het
wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het
begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord.
lndien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.
Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk.
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Artikel

5

f

5z

77

Tuchtmootregelen: tíjdelijke en definitieve uitsluiting von leerl¡ngen

Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken

Een

tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling:

5

3

het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;
de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;

ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan;
de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantas|
de school materiële schade toebrengt.

Tuchtmaatregelen zijn:

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

Definitieve uitsluiting.
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs

definitief

uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling
wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk
één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke
kennisgeving.
ln afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en
actíviteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders mot¡veert waarom dit niet haalbaar is.
S

¿

5s

Artikel

Er is geen mogelijkheid

tot collectieve uitsluiting: elke leerlíng wordt afzonderlijk worden behandeld.

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

78

Tuchtprocedure

5

f

De directeur kan beslissen

5

Z

De directeur volgt daarbij volgende procedure:

tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting

1" het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. ln gevalvan de
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een
vertegenwoordigervan het CLB die een adviserende stem heeft;
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intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad
aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst
2" de

in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies
van de klassenraad, na afspraak.
De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een
vertrouwenspersoon.
Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden

3"

De

tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

4'

De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie
schooldagenaangetekend aan de ouders bezorgd. ln dit aangetekend schrijven wordt de
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsookde bepalingen uit het
schoolreglement die hier betrekking op hebben.

Artikel 79
Een

Tuchtdossier
tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur

Het tuchtdossier omvat een opsomming van:
de gedragingen
de reeds genomen ordemaatregelen;
de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan;
de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen;
het gemotiveerd advies van de klassenraad;
het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake.

-

Art¡ke I 20 Beroe psproced ure tegen tijdelíjke uítsluitíng

51

Ouders kunnen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure

instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend
worden bij het schoolbestuur.
Het beroep

wordt gedateerd en ondertekend
vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van
de ingeroepen bezwaren.
kan aangevuld worden met overtuigingsstukken
wordt aangetekend gericht aan het College van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen

5

2

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur

ç3

De beroepscommissie bestaat uit een delegatievan interne leden en wordt in functievan een
concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen.

s4

Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:
1-" de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;
2" de bevestiging van de tijdelijke uitsluiting
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3" de vernietiging van de tijdelijke uitsluiting.

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van
volgende bepalingen:
1" de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen,
maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen;
2" de samenstelling is als volgt:

-

leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de betwiste
beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur
die de beslissing heeft genomen;

De werking van de beroepscommissie
4"Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:
1'elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd; bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend;
2" elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;
3" een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;
4" een beroepscommÌssie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een
gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van
de klassenraad die een advies over de tijdelijke uitsluiting heeft gegeven;
5" de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten
van de individuele personeelsleden van het onderwijs;
6" een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is
met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de
beroepscomm issie.

5s

S

6

Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie
schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie.
Bij overschrijding van deze

Art¡kel27
5r

vervaltermijn is de omstreden tijdelijke uitsluiting van rechtswege nietig.

Beroepsproceduretegendefinitieveuitsluiting

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

wordt gedateerd en ondertekend
vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van
de ingeroepen bezwaren.
kan aangevuld worden met overtuigingsstukken
wordt aangetekend gericht aan het College van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen

S

2

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur
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53

94

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

voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden

aangeduid
Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van
volgende bepalingen:

l-' de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen,
maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen;
is als volgt:

2'de samenstelling

-

"interne leden", zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school
waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering
van de directeur die de beslissing heeft genomen;
externe leden", zijnde personen die extern zijn aan het schoolbestuur en extern aan
de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen.

ln voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:
wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is,
geacht een intern lid te zijn;
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad
van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een
extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;
a)

De werking van de beroepscommissie
4"Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:
1" elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij
stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;
2" etk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;
3" een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;
4" een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een
gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van
de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven;
5" de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statuta¡re rechten
van de individuele personeelsleden van het onderwijs;
6" een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is
met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de
beroepscom missie.

5s

Het beroep door een beroepscommissíe kan leiden tot:
1' de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
oversch reden;
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;
2" de bevestiging van de definitieve uitsluiting,

3' de vernietiging van de definitieve uitsluiting.
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5

6

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

5

Z

Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

g

8

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

Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs
ArtÍkel

22

Het getuigschrift toekennen

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van
de klassenraad.
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een

beroepsprocedure.
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt
dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in
voldoende mate heeft bereikt.

Artikel

23

Het getuigschrift niet toekennen

Als de klassenraad het getuigschrift niet

toekent, mot¡veert hij zijn beslissing op basis van het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar
aangetekend mee aan de ouders.
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een
overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te
komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden.
Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek.
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden

ln dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw
samenroept.

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

Artíkel

9r

24

Beroepsprocedure

Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen
een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 .
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Dit beroep moet doordeouders aangetekend en binnen devijf werkdagen ingediend worden bij het
schoolbestuur.

Het beroep:

wordt gedateerd en ondertekend;
vermeldt ten m¡nste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van
de ingeroepen bezwaren;
kan aa ngevuld worden met overtuigingsstukken;
wordt aangetekend gericht aan het College van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen

5

Z

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissiesamen, met inachtneming van volgende bepalingen:
1" de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan binnen het
te behandelen dossier niet wijzigen;

2'

de

samens*ili:,;:'i:J:lIt'r,,no"
reden van de krassenraad die besriste het
getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, waaronder alleszins de
directeur eventueel aangevuld met een lid van het schoolbestuur
externe leden", zijnde personen die extern zijn aan dat schoolbestuur
en extern aan de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet

uit te reiken.
ln voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als
een extern lid is, geacht een intern lid te zijn;
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel,
de schoolraad van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs
niet toe te kennen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in

punt a) van toepassing

is;

3" de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden
aangeduid.
4" Het schoolbestuur bepaaltde werking, met inbegrip van de stemprocedure, van
de beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:
1' elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande
dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de
beroepscommissie en het aantal stemgerecht¡gde externe leden van de
beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de

voorzitter doorslaggevend;
2" elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;
3' een beroepscofimissie hoort de ouders in kwestie;
4" een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om
tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een
of meer leden van de klassenraad die het getuigschrift basisonderwijs niet
toegekend heeft;
5" de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire
rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs;
6' een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in
overeenstemming is met de reglementaire onderwijsbepalingen en met het
schoolreglement".

5

3

De beroepscommissie komt bijeen

uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep.
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De beroepsprocedure

9¿

wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli

Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:
1" de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;
2' de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;
3" de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

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

IS

Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht,
uiterlijk op 15 september daaropvolgend.
ln de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september
genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen.

S

6

De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman

Dit kan geen personeelslid van de school zijn.

Attikel 25
ledere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht
op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager
onderwijs, afgeleverd door de directie.

Artikel 26

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

Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis
Artikel 27
$

f

Het onderwijs aan huis is kosteloos.

5

Z

ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan vijf,
heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon ínternetonderwijs of een combinatie van beide,
Een kind dat

indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

1..

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

2.

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

onderwijs mag volgen;

3.

de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste

tien kilometer.
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s3

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

'J..

dat het kind langer dan 2t kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval;

2.
3.

de vermoedelijke duur van de afwezigheid;

dat het kind de school niet kan bezoeken, maartoch onderwijs aan huis mag volgen.

Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de
verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden
zal duren.

5+

lndien aan al deze voorwaarden ís voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag en
vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid van
het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken het synchroon internetonderwijs
of een combinat¡e van beiden .
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van
beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was.

Ss

Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld
van een medisch attest, indienen bij de directeur.
Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en
volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders.

ç6

Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van
3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis,
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis
opnieuw worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in 53, 2e en 3e punt.

9l

De concrete organisatie

Hoofdstuk

11

wordt bepaald na overleg met de directeur

Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad

Attikel 28
De schoolraad

wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen

L" de ouders;
2" het personeel;
3" de lokale gemeenschap

Verdere bepalingen worden verklaard in het overeenkomstig huishoudelijk reglement.

Artikel 29
Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste t¡en procent van de ouders erom vraagt. Het moet
gaan over ten minste drie ouders.
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. ledere ouder kan zich verkiesbaar stellen
en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.
Verdere bepalingen worden verklaard in het overeenkomstig huishoudelijk reglement.

Art¡kel30
De school richt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad op. De leerlingenraad bestaat uit

vijfde en twee van het zesde leerjaar.

29
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Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en pr¡vacy
Artikel 37
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben,
waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. lndien na de toelichting blijkt dat de
ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. ledere kopie dient persoonlijk en
vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel
gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een

recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag

tot

het college van burgemeester en

schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.

Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt de
toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Artikel 32
Meedelen van leerlingengegevens aan derden
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een

wettelijke of

reglementaire bepaling.
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat:

1'de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2" de overdracht gebeurt in het belang van de leerling;
3" ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.
De school nodigt ouders hiertoe uit op een overleg waarop de gegevens worden ingekeken en
waarop samen overeengekomen wordt welke gegevens worden overgedragen.

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

Art¡kel33
Afbeeldingen van personen
Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als n¡et-geposeerde, spontane afbeeldingen van leerlingen
wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd.
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Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod

Artikel34
Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.
Bij overtreding van deze bepaling

-

zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit
schoolreglement;
zullen ouders enlof bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldome¡n te
verlaten.
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3. lnfobrochure
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Hoofdstuk

1

Situering van onze school

l.l.Schoolgegevens

1.1.1

Naam en adres, telefoon

Gemeentelijke basisschool Keerbergen
secretariaat.gbs@keerbergen. be

tel015/509068 fax 015 /5L5254

Vestiging Het Hin

nlaan 1

3140 Keerbergen

Vestiging Lozenhoek : Nieuwstraat 100, 3140 Keerbergen

1.L.2

Schoolbestuur

VAN

GEMEENTEBESTUUR
GEMEENTEPTEIN

10

-

tel

015/s0.90.10

fax

015/50.90.14

Schepen van Onderwijs: lnge Anno

Voor vragen i.v.m. het gemeentelijk onderwijs in Keerbergen kan je steeds terecht bij

de directeur (en de leerkrachten)
de schepen van onderwüs
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het college van burgemeester en schepenen

De directeur van onze school heet Steven Gorteman.
Bij afwezigheid van de

¡
¡

1,1.3
Onze school behoort

directeur in een vestiging kan u zich wenden tot de vestigingsverantwoordelijken

Het Hinkelpad : meester Dimi Droogmans (KL5@keerbergen.be)
Lozenhoek : juf Debora Van Dessel (NL6@keerbergen.be)

Scholengemeenschap

tot de scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant.

Deze scholengemeenschap

bestaat uit de gemeenteli¡ke

basisscholen van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Herent-Veltem, Keerbergen en Leuven.

Administratievezetelvandescholengemeenschap:

Gemeentehuis

-

Correspondentieadres van de scholengemeenschap: GBS Keerbergen

Gemeenteple¡n10

-

-

3740 Keerbergen.

Kempenlaan 16

-

3140Keerbergen.

Het beheerscomité is samengesteld uit telkens één afgevaardigde uit de respectievelijke colleges van burgemeester en schepenen van de
desbetreffende gemeenten. Andere niet-stemgerechtigden kunnen als technisch raadgever aanwezig zijn: gemeentesecretaris, directie,
afgevaardigde O.V.S.G.,

L.L.4

...

Personeel

De personeelsformat¡e wordt bij het einde van elk schooljaar kenbaar gemaakt en wordt b¡j het begin van het nieuwe schooljaar

weergegeven op de website van de school en in de infofolder.

1.2. Raden

L,z.L

De schoolraad

Met ingãng van 1 april 2005 is in iedere school een schoolraad verplicht. Alle schoolactoren samen hebben de maatschappel¡jke opdracht
om een schooì op pãrt¡c¡patieve w¡jze u¡t te bouwen tot een democratische leefgemeenschap. Voor het realiseren van deze opdracht zijn
vormen van formele en informele part¡cipatie essent¡ële voorwaarden. Schoolbesturen (inrichtende machten) en alle onderwljspart¡cipanten
(personeel, ouders, leerlingen) hebben daarom een zorgplicht om verschillende part¡cipatievormen actiefte ondersteunen.
Participatierechten versterken het draagvlakvan descholen en garanderen datallen die betrokken zijn bij het onderwijs samen de onderwijsen opvoedkundige opdrachten van de scholen realiseren.
De in het part¡cipatiedecreet gegarandeerde rechten inzake informatie, advies en overleg doen geen afbreuk aan de vrijheid van ondenrrrijs:
de inspraakrechten moeten uitgeoefend worden rekening houdend met het pedagogisch project. Het schoolbestuur (de inrichtende macht)
behoudt steeds de eindbeslissingsbevoegdheid evenals de verantwoordelijkheid.

De uitgetekende part¡c¡patiestructuur houdt ook rekening met de eerder vastgelegde syndicale overìegstructuren: de schoolraad mag zich
niet uitspreken over de consequenties op het vlak van arbeidsvoorwaarden of over de personeelseffecten van voorstellen van beslissing die
de raad voor advies of overleg worden voorgelegd. Een voorstel van beslissing met gevolgen voor het personeel van de school zal bijgevolg
eerst aan de schoolraad en vervolgens aan het lokaal comité worden voorgelegd voor overleg.

De huidige schoolraad bestaat uit

De voorz¡tter

Miek Deviaene
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De secretaris

Annigje Claes

vertegenwoordiging ouders

lan Van Hest, en Mlek Deviaene

Vertegenwoordigers

personeel

Greet Huybrechts en Dim¡tri Droogmans

Vertegenwoordigers

lokale gemeenschap

Annig.je Claes en Frank Vuga

L.2.2
De oudervereniging

De ouderwerking
wil op een opbouwende w¡jze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis.

Zij helpt mee aan, ondersteunt, en organiseert allerìei vergaderingen en activ¡teiten voor de leerlingen en/of de ouders.
Jaarlijks wordt er in elke vestigingsplaats in het begin van september een algemene vergadering georganiseerd . Alle ouders worden per
smartschool uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Tijdens die vergadering wordt het afdelingsbestuur van iedere vestigingsplaats
samengesteld. De samenstelling wordt aan de andere ouders bekendgemaakt via de infofolder en/ of de website.
Twee vertegenwoordigers van elk afdelingsbestuur (Kem pen laan en Nieuwstraat) vormen

sa

men de ouderraad die de door het school bestuur

officieel erkende oudervereniging vertegenwoord¡gt
Adres Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO):
KOOGO

-

Ravensteingalerû 27 bus 8. GSM 0473/ 72 54 79

L,2,3

De leerlingenraad
Bestaat per vestiging uit twee leerlingen van het vijfde en twee leerlingen van het zesde
leerjaar die in het begin van elk nieuw schooljaar verkozen worden.

L.2.4

De klassenraad

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

1.3. Partners

1.3.1

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)
OVSG is de

koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

-

belangen behartigen;

pedagogischbegeleiden;

juridischedienstverleningverstrekken;
vorming en nascholing aanbieden;

De pedagogische begeleiding

wordt verzorgd door heer Hans Vanbedts.
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1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden)
De doelen

-

Leerplannen

uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-Ieerplannen

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

-

lichamelijkeopvoeding;
muzische vorming;
Nederlands;

wereldoriëntatie;
wiskundigeinitiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de
volgende leergebieden:
- lichamelijkeopvoeding;
- muzische vorming;

-

Nederlands;

wiskunde;

wereldoriêntatie;
Frans;

leren leren;
socialevaardigheden;

informatie-encommunicatietechnologie;
ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

1.5. Taalscreening - taaltraject - taalbad
1.5.1. Taalscreening
De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager
onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.
De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.

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

te kunnen volgen, kan de school een taalbad
organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal
leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Wij trachten dit, indien
de noodzakelijkheid zich voordoet, zoveel mogelijk klasintern aan te pakken. Dit conform het advies van OVSG:

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen

advies OVSG:
Een taalbad volledig buiten het klasgebeuren organiseren vinden we vanuit pedagogisch perspectief
niet verantwoord.
Dit betekent dat je leerlingen gaat isoleren en dat je alleen op taal gaat inzetten. Zo wordt taal uit de
context van het leren gehaald.
Bovendien veroorzaakt dit systematisch schoolse vertraging. Door in de klas aanwezig te zijn vindt erg
veel informeel leren plaats en verhoogt het socio-emot¡oneel welbevinden en integratie .
Het spreekt voor zich dat taalverwerving waaraan in de klaspraktijk wordt vormgegeven en waarbij
extra ondersteuning wordt ingezet, wel zinvol is.
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We opteren voor een semigeïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk deelneemt aan het
reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week ¡n een aparte groep intensief
ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal.

Hoofdstuk

2

Organisatorische afspraken

2.1 Afhalen en brengen van de kinderen
2.1.1. Ouders
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders
kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. Ouders van peuters en
kleuters kunnen hun kindjes voor de les, gedurende de eerste weken dat ze schoollopen, tot bij de juf brengen.
Maar ze zorgen ervoor om hun verblijf op de speelplaats tot een minimum te beperken door de speelplaats pas
te betreden na het belsignaal. Wanneer peuters en kleuters dienen afgehaald te worden, kunnen de ouders
deze bij de juf afhalen, enkel na de eindbel.
Fietsers stallen hun fiets netjes in het fietsenrek en gaan dan onmiddellijk naar de speelplaats

Ouders die hun kind komen afhalen, komen tot aan de poort. De poort gaat pas open bij het laatste belsignaal.
De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de poortzone verlaten (bv.
alléén naar de parkeerplaats gaan).
Ouders die hun kinderen door andere personen laten afhalen, delen dat op voorhand schriftelijk aan de
directeur of de groepsleraar mee.

De kleuters/peuters mogen onder begeleiding van de leraar/lerares de klas 5 minuten eerder verlaten, zodat
ze bij het belsignaal reeds op de speelplaats zíjn. De 5 minuten die hiervoor nodig zijn, worden aangewend als
het aanleren van vaardigheden.

Leerlingen of kleuters die een kwartier na de schoolbel niet zijn opgehaald, worden automatisch vervoerd naar
Zandjanneke, waar u hen kan ophalen. Indien dit het geval is zal Zandjanneke een boetesysteem toepassen en
doorrekenen aan de ouders. Het bedrag van deze boete bedraagt 4,5 euro. lndien u ons tijdig telefonisch
verwittigt, is het mogelijk dat er een uitzonderlijke wijziging in procedure kan toegestaan worden.

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden

2.1.2. Begeleiding voor het verlaten van de school
lndien u uw kind laat ophalen door een persoon dle niet bekend staat bij de leerkrachten vragen wij u
dit te vermelden in het agenda.

2.2 Lesurenregeling
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2.3.

08.4s-10.25

/

r.0.40-r.1.55

11.55

- 12.55

12.55-14.35

/

1.4.s0-15.45

08.4s-L0.25

/

10.40-1,1,.35

r-1.55

*

12.55

12.55-74.35

/

14.50-15.45

08.45-10.25

/

10.40-11.30

08.45-1.0.25

/

10.40-11.55

11.55 - 12.5s

t2.55-t4.35

/

L4.50-t5.45

08.45-10.25

/

10.40-11.55

L1.55 - r.2.55

12.55-]-3.45

/

14.00-15.05

Toezicht en kinderopvang

2.3.1

e
2.3.2

Toezicht
Door de leerkrachten vanaf 8u 's morgens en tot een kwartier na schooltijd
Kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang'Zandjanneke'
Locatie
Putsebaan 172 - 3740 KEERBERGEN
Tel. 015 50 90 70

Openingsuren
a

schooldagen: 07u tot een half uur voor de aanvang van de lessen - vanaf het einde van de
lessen tot 19u

a

a

woe : vanaf het einde van de lessen tot 19u
schoolvrije dagen en schoolvakanties: doorlopend van 07u 's morgens tot 19u 's avonds
! Sluiting: tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Er is op school 'normale' opvang van de kinderen vanaf 8.00 uur 's ochtends tot een kwartier
na de lessen's namiddags (respectievelijk 16.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag;
11.45 uur op woensdag en 15.20 uur op vrijdag). De kinderen die bij't Zandjanneke zijn
ingeschreven gaan automatisch met de bus naar't Zandjanneke.'s Ochtends worden de
kinderen van't Zandjanneke met een bus naar school gebracht. Het Zandjanneke rekent
hiervoor per kind en per busrit een vergoeding aan. Voor verdere details verwijzen we naar
de mailings die rond 't Zandjanneke reeds verspreid zijn en nog zullen verspreid worden ten
behoeve van de eventuele vakantieopvang waarvoor telkens opnieuw moet worden
ingeschreven. Meer info : www.keerbersen.be (onderdeel onderwijs - buitenschoolse
kinderopvang).

2.4.

Leerlingenvervoer
Kinderen kunnen met de schoolbus, binnen het grondgebied van de gemeente Keerbergen, van en naar school
worden gebracht. De bus rijdt 's morgens, 's avonds en op woensdagmiddag. Er is een min of meer vastliggend
traject voorzien, maar we passen ons zoveel mogelijk aan aan de noodwendigheden (indien het haalbaar is).

39

Vers¡e septembel2016

Er kan een abonnement genomen worden voor een gans schooljaar, per 3 maanden of per maand. Kinderen
die slechts af en toe met de schoolbus meegaan kunnen per rit betalen. De tarieven die aangerekend worden
zijn de tarieven die door De Lijn opgelegd zijn. Deze tarieven worden medegedeeld via een mailing telkens bij
het begin van het schooljaar

Prijsverminderingen kunnen nog slechts beperkt toegekend worden :20% korting voor het tweede
abonnement binnen hetzelfde gezin én grat¡s vervoer vanaf het derde abonnement binnen hetzelfde gezin. De
betalingen gebeuren via de schoolrekeningen die de kinderen bij het begin van de maand mee naar huis
krijgen.

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleiding staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het
instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens
is opgestapt en van zodra het kind 's avonds is uitgestapt. Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten
aan de afstapplaats worden mee terug naar school genomen en worden naar de naschoolse opvang
gebracht, tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar
huis mag gaan. De ouders vragen hiervoor de nodige documenten aan de directeur.

2,5,

Schoolverzekering

De Inrichtende Macht sloot een schoolverzekeringspolis af bij ETHIAS

Bij ongevallen op school en op weg naar en van school geniet de getroffene eerst en vooral van de uitkeringen
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uitkeringen van het ziekenfonds.

STAPPENPLAN

7

BU

ONGEVAL

Op verzekeringsformulier ('aangifte van een ongeval') door de behandelende geneesheer lu¡k

laten invullen, in luik B op de daarvoor voorziene plaats een mutualite¡tklever bevestigen,
en van luik A deel
3a zelf invullen. Op het rekeningnummer dat hier ingevuld werd zal
C

de storting door de verzekeraar gebeuren.

2

Het ingevulde formulier zo vlug mogelijk (in principe binnen 48 uur) aan de klastitularis of de
directie terugbezorgen. Deze laatste zal het dan verder invullen en doorsturen naar de
verzekeraa r.

3.

Het ongeval aangeven bij het eigen ziekenfonds.
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4.

lndien het ongeval redelijk zware gevolgen had en indien de verantwoordelijkheid van het kind in
het spel kan zijn, de eigen verzekering BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (familiale polis)

verwittigen.

5

Ongeveer 14 dagen later krijgen de ouders via de school een kennisgeving van het

dossiernummer dat door de verzekering aan de aangifte werd toegekend. Tevens is dit een
bevestiging dat de verzekeraar het ongeval aanvaardt.

6.

Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken, ... zelf vereffenen en het ziekenfonds
verzoeken

om

:

a

terugbetaling van diens aandeel in de kosten,

a

een attest waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde aandeel vermeld

staat.

7.

formulieren uit nr.6 , met vermelding van het dossiernummer, zelf opsturen naar de
verzekeringsmaatschappij, die dan zal overgaan tot storting van resterende bedrag, binnen de in het
De

contract vermelde grenzen.

lndien ouders niet zijn aangesloten bij een ziekte- of invaliditeitsverzekering moet dat meegedeeld worden aan
de verzekeraar van de school, met vermelding van het motief en dienen de verschillende rekeningen rechtstreeks

naar haar gestuurd te worden. Hierna zal er ook binnen de in het contract vermelde grenzen vereffend worden.

2,6. Schooltoelage
De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin
bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn

Kleuteronderwijs
lle sE,zr

een vast bedrag

Lager

onderwijs

inimumtoelage

lle ro+,so

volledige toelage

llc tst,zz

uitzonderliike toelage

lls zog,zE

Meer informatie

:
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De school zal u op volgende manier ondersteunen bij het aanvragen van de schooltoelage:

o

Richt uw vraag tot het secretar¡aat of de directeur.

Website: via www.schooltoelagen.be
Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 lnfolijn

2,7.
a

2.8.
a

Uiterlijkvoorkomen
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.
Wij verwachten kledij die aangepast is aan het seizoen. Indien wij hier enige twijfel over hebben,
zullen wij u hierover contacteren. lndien er geen gevolg wordt gegeven aan onze twijfel zullen wij
advies vragen aan de arts van het CLB.

Afspraken zwemmen

Wij maken gebruik van de zwembaden van Heist-op-den-Berg en Tremelo.
ln het eerste trimester gaat de derde graad zwemmen, in het tweede tr¡mester de tweede graad, in
het derde trimester de eerste graad.
De prijs van een zwembeurt is

a
a
a

2,9,

!,24 euro.

Leerlingen van het derde leerjaar zwemmen gratis.
Het vervoer gebeurt met de gemeentelijke bus en wordt niet aangerekend.
Wij houden ons aan de afspraken en leefregels van het zwembad.
Indien uw kind een (parel)wrat of luizen heeft, vragen wij u ons dit te melden en vinden wij het
verstandiger dat uw kind niet mee gaat in het water.

Verlorenvoorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal
fiaf c ir ¡r¡ralan ocm
ì

of het verlies van persoonlijk materiaalvan de kinderen (kledij,

Voor Het Hinkelpad beheert juf Nadine de verloren voorwerpen, voor Lozenhoek is dit juf lnge. Plaats op alle
meegegeven spullen de naam van uw kind. Voorwerpen die op het einde van het schooljaar niet zijn afgehaald,
worden geschonken aan een goed doel.

2,L0. Verkeer

en veiligheid

lk neem steeds de veiligste schoolroute.
lk respecteer de verkeersreglementen.
lk ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
lk draag een fluo-hesje in het verkeer.

lndien ik fiets draag ik bij voorkeur een helm.
lk zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.

Wanneer ik de schoolbus gebruik

-

:

ga ik direct na het opstappen zitten en sluit aan
pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af

te stappen.

Leerlingen van het 4'", 50" en 6d" leerjaar kunnen een pasje aanvragen om alleen naar huis te mogen gaan. Bij
occasionele gevallen wordt het alleen naar huis gaan vermeld door de ouders in het agenda.
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2.1L.

Verjaardagen

Tergelegenheid van hun verjaardag mogen {maar niet moeten) de kinderen hun klasgenoten'trakteren'op
een presentje. We dringen er wel op aan dit 'presentje'tot een kleinigheid te beperken. Het 'mogen geven' is
voor ons naar de kinderen toe een belangrijkere gebeurtenis dan wat er gegeven wordt.

2.12.

'l:

a

Geen drank
lndien er snoep wordt meegegeven gaat dit in de boekentassen mee naar huis

a

Geen chips
Liefst een gezonde traktatie

Leefregels voor leerlingen

,:;'

','

lk heb respect voor de anderen.
lk vecht niet en maak geen ruzie,

lk scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

lk heb eerbied voor het bezit van anderen.
lk pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
lk schrijf netjes en verzorg mijn schriften en werkblaadjes.
lk geeft thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af en bezorg ze indien nodig de dag nadien terug
aan de groepsleraar.

ln de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
lk luister steeds naar de aanwijzingen van de groepsleraar of begeleider.

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

lk houd de toiletten netjes.
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen,

lk breng liefst gezonde versnaperingen mee (bv. een appel).
lk breng gezonde dranken mee (geen frisdranken).

lk werk actief mee aan onze MOS-acties.
lk zorg mee voor een nette school.
lk sorteer het afval en gooi het in de juiste container. Op de speelplaats is enkel een container voorzien voor
GFT. ln de klas is er restafval en papier voorzien.

43

Versie septembet 2016

Wij zijn een afvalarme school. Een koekje wordt bij voorkeur zonder papier meegegeven in een doosje. Brood
in een brooddoos. Drank, bij voorkeur water, in een herbruikbare drinkfles.

Afval van brikjes, papiertjes van koeken,.... wordt terug mee naar huis gegeven in de boekentas.
lk draag zorg voor het groen op de speelplaats.

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

lk vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders.

lk maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.

Wanneer ik dat omwille van omstandigheden niet heb kunnen doen, zorg ik ervoor dat één van mijn ouders
hierover een nota in mijn agenda schrijft.
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

lk draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

ln mijn boekentas zit alles netjes bij mekaar en steekt enkel het nodige.
lk zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles

Míjn boekentas staat op de aangeduide plaats.
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
lk bezorg verloren voorwerpen aan de verantwoordelijke leerkracht.

lk speel sportief en sluit niemand uit.
lk breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is of geweld uitlokt en ook geen elektronische

spelletjes.
ln de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga ik rustig naar de rij.
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lk kom 's morgens niet vroeger dan 8 uur naar school en 's middags niet vroeger dan 12.45 uur.
lk verlaat de eetzaal, de klas

of de speelplaats niet zonder de toestemming van de persoon die toezicht houdt.

's Middags of 's avonds ga ik naar de passende rij en wacht ik tot mijn ouders me komen afhalen. 15 min. na de
laatste lestijd zou ik moeten opgehaald zijn.

lk plaats niets voor de nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen en ik speel niet voor

of aan deuren en poorten.
lk

ga rustig en ordelijk

lk ga

van en naar de klassen en op de trappen.

niet naar plaatsen waar ik niet mag zijn.

lk raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.
Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de groepsleraar, samen met een attest van de
ouders. Wanneer een geneesmiddel een lange periode of veelvuldig moet toegediend worden, moet het attest
geschreven of ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

lk

verwittig onmiddellijk een volwassene. lk vertel

waar het ongeval gebeurd is;

wat er gebeurd

is;

wie erbij betrokken is.

Bíj brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. Dit gebeurt door de dichtstbijzijnde leerkracht te verwittigen

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder
lopen. lk volg de instructies van de leraren en/of van de begeleiders

-

ik laat al mijn materiaal achter;
ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

lk krijg een mondelinge opmerking.
lk krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
lk krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.
lk

word naar de directeur gestuurd.

De groepsleraar en/of de

directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.
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lk

word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

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

lk vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. lk bespreek het voorval met de leraar

liefst tijdens de daaropvolgende speeltijd. De directeur is dan de advocaat van/voor de kinderen.

2.13 Kostenbeheersing
2.13.1 Minder scherpe maximumfactuur

Leerjaar

Wat

Bijdrage door de ouders

4

Ponyklossen

90 euro

5

Openluchtklossen ( = 7¿s- of bosklossen)

150 euro

6

Openluchtklossen ( = zee- of bosklassen)

150 euro

2,13.2

Bijdrageregeling

De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:

L

leerlingenvervoer;
a. kleuters gratis

b.

c.

lagere school = 1 euro per rit of keuze uit voordeliger maand- ( 23.60 euro ) of

jaarabonnement (152.50 euro)
Prijsverminderingen kunnen nog slechts beperkt toegekend worden :20%korting voor het
tweede abonnement binnen hetzelfde gezin én gratis vervoer vanaf het derde abonnement
binnen hetzelfde gezin. De betalingen gebeuren via de schoolrekeningen die de kinderen bij
het begin van de maand mee naar huis krijgen.

2.
3.

vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport);

4.

middagtoezicht;
a. gratis

5.

maaltijden en dranken;

buitenschoolseopvang;

a,

wordt bepaald door

BKO

Zandjanneke
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a.
b.
c.
6.

soep tussen oktober en april : kleuters = 60 eurocent en lagere school = 80 eurocent
melk = 35 cent
bruiswater = 50 cent

abonnementen voor

a.

tijdschriften;

I

afhankelijk van het gewenste abonnement, vrijblijvend

7.

nieuwjaarsbrieven;
a. 50 cent per nieuwjaarsbrief, vrijblijvend

8.
9.

zwemmen :1,24 euro per zwembeurt. Gratis voor het derde leerjaar.
klasfoto's;

a.

aan de hand van de prijzen van de fotograaf, in overleg met de ouderraad, vrijblijvend

l-0. steunacties.

2.14 Huiswerk
Onder huistaak begrijpen wij elke opdracht die een leerling na schooltijd heeft uit te voeren, o,m.
mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie, ...

1'tu

elke dag een leestaak + een huistaak op maandag, dinsdag en donderdag.

leerjaar

z-- leerJaar

huistaak op maandag, dinsdag en donderdag.

/ de leerjaar
sde f 6de leerjaar

huistaak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

3de

Normaal gezien elke dag huistaak, tenzij de leerkracht occasioneel een

uitzondering maakt

lndien een huistaak omwille van een aanvaardbare reden niet kon gemaakt worden, schrijven de ouders de
motivering in de schoolagenda. lndien een huistaak'onrechtmatig' niet uitgevoerd werd, zijn de onderstaande
procedures

voorzien

:

de taak wordt de dag nadien afgegeven.

leerjaar

:
:

/ 6deleerjaar

:

de taak wordt de dag nadien afgegeven en er komt een nota in de agenda.
Na drie nota's ¡n dit verband volgt er zeker een extra taak.

lste

¡

2de

leerjaar

3de

f

4de

5d"

de taak de dag nadien afgeven en er wordt een verwíttiging gegeven. Na
drie verwittigingen in dit verband volgt een extra taak.

Bij aanhoudend wangedrag worden ordemaatregelen, zoals vermeld in het schoolreglement, in werking

gesteld.

Hoofdstuk 3

lnschrijving en schoolverandering

3,1 lnschrijving in onze school

3,L.L

Een leerling kan ingeschreven worden in onze school als voldaan is aan de
toelatingsvoorwaarden zoals omschreven in het schoolreglement in artikel 4 punt 6.
Nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden op de gewone klasdagen gedurende de schooluren;

tijdens de opendeurmomenten in de school; tijdens de zomervakantie volgens de uitgehangen planning

of na het maken van een afspraak met de directeur.
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Bij inschrijving van een kind in de lagere school (vanaf het tweede leerjaar), dat elders school liep,

wordt
het rapport of het verslag van de klassenraad gevraagd ter inzage. Bij het niet kunnen voorleggen van
een van de documenten zal er een test worden afgenomen om na te gaan of het kind klaar is om naar
die klas te gaan waarin het wordt ingeschreven.
De

inschrijvingsperiode start ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande

schooljaar.

3.L.2

Capaciteit {cRL8l06l20L2l

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald

GBS

Het Hinkelpad, Kempenlaan t6,3t4O Keerbergen
- kleuterschool: maximum 130 kinderen
- lagere school: maximum 182 kinderen

GBS Lozenhoek,

Nieuwstraat 100, 3140 Keerbergen

- kleuterschool: maximum 130 kinderen
- lagere school: maximum 182 kinderen

3.2 Toelatinesvoorwaarden kleuteronderwi is

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten m¡nste twee en een half jaar oud zijn.
Als de kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts

toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

-

de eerste schooldag na de zomervakantie;

-

de eerste schooldag na de herfstvakantie;

-

de eerste schooldag na de kerstvakantie;

-

de eerste schooldag van februari;

-

de eerste schooldag na de krokusvakantie;

-

de eerste schooldag na de paasvakantie;

-

de eerste schooldag na Hemelvaart,
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3.3
L.

Toelatingsvoorwaardenlageronderwiis

Principe
Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het

lopende schooljaar én ten minste aan

één

van de volgende voorwaarden voldoen:

het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste
220 halve dagen aanwezig zijn geweesU

voldoen aan een proef ( taaltest) die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager
onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waar de school een beleidscontract mee afgesloten
heeft, zal de proef afnemen en de resultaten aan de school meedelen;
beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft
gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse
taa lu nie.

Afwijkingen op het principe:

1.

2.

2.

Een leerling die een jaar te vroeg ( wordt 5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende
schooljaar) wordt ingeschreven, moet het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest
in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs
en gedurende die periode tenminste 185 halve dagen aanwezig zijn geweest.
Voor zij- instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
ln het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór L januari van het lopende schooljaar
nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. ln dit geval is de leerling onderworpen
aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad
en van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders hierover een beslissing.

Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een

CLB

vereist.
Een leerling die vijf jaar wordt vóór L januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs

ingeschreven worden. ln dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na
kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders
hierover een beslissing.

In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal vier jaar en maximaal acht

jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende
schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen,
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Voor toelating tot het achtste jaar is een gunst¡g advies van de klassenraad en een advies van het CLB
vereist.
Wanneer een leerling een deel van zijn schoolloopbaan in het gewoon onderwijs en een ander deel in

het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs
maximaal 9 jaar.

3.4

Schoolverandering

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van

juni wordt door

de directie van de nieuwe school schriftelijk meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De
mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvanBstbewijs. Minstens één ouder en
de directeur van de nieuwe school ondertekenen het document schoolverandering. De nieuwe inschrijving is
rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende
schooljaar mee aan de nieuwe school,

3.5

Verloop van de procedure

51

Geen inschriiving:

De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van het
pedagogisch project en de schoolbrochure, niet voor akkoord hebben ondertekend.

5

2

lnschriivins onder opschortende voorwaarde:

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de opschortende voorwaarde dat

de leerling op de dag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

5

3

Definitieve inschriivine:
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Na de ondertekening door de ouders van het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de

schoolbrochure, wordt de leerling definitief ingeschreven, voor zover de vastgelegde maximumnorm inzake
veiligheid niet wordt overschreden.

5

¿

Weiserins:

De leerling zal geweigerd worden indien de capaciteit wordt overschreden of indien hij het vorige of daaraan

voorafgaande schooljaar definitief

werd uitgesloten of indien de leerling niet voldoet aan

de

toelatingsvoorwaarden.

3.5 De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders
3.6 De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering
schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.
3.7 Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:
3."

de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2' de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft;
3" tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders
er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

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

3.9 Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende
schooljaar mee aan de nieuwe school.

3.10 Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de
ouders over een verslag beschikken.
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Hoofdstuk 4

Ouderlijk gezag in
onderwijsaa nge legen heden

4.L

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

4.2

Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding
van de leerlingen zoals:
bij de inschrijving van de leerlingen;
bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
bij orde- en tuchtmaatregelen;
bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);
bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging
oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, ...).

-

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geTnformeerd
rrrnrrlan mat êên cnprificl¿e resølins

Hoofdstuk 5

wordt indien er rekening moet gehouden

Keuze van de levensbeschouwelijke

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

1.
2.

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

Als ouders op basis van hun religieuze

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing
zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen
hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.
De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring
wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of

vanaf de eerste schooldag van september.
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De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een formulier bij
de directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september.

Wij dragen zowel vrijheid van geloofsovertuiging als neutraliteit hoog in het vaandel. Met die reden in
het achterhoofd staan wij voor onze leerlingen enkel uiterlijke kentekenen van geloof toe in het lokaal
en tijdens het tijdstip van de gekozen godsdienst. ln de gang, op de speelplaats, in een andere locatie
van het schoolgebouw kunnen wij geen uiterlijke kentekenen toestaan. Dit om neutraliteit ten allen
tijde te kunnen garanderen.

Hoofdstuk 6

CLB

6.1. Contactgegevens
De medische begeleiding bestaat

uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Het medisch consult gebeurt door mevrouw Karlein Debaene. 7e zijn bereikbaar via het
consultatiekabinet van Sint- Agatha- Berchem. Haar mailadres is karlein.debaene@clbvec,be.
De bereikbaarheid van deze medewerkers op school zal telkens medegedeeld worden in de

infofolder

van september.

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de
CLB - arts. ln dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur
van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander
CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB - arts kiezen.

Algemene consulten
jaar kleuteronderwijs en het 5d" jaar lager onderwijs ondergaan een
algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand,
vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen
geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.
De leerlingen van

het

2du

Gerichte consulten
Bij leerlingen van het lste en 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn
onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van gezondheid worden
nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die
voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie.

Profylactische maatregelen
Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geTnformeerd en geven hun

toestemming.

De ouders hebben de plicht om

besmettelijke ziekten

onmiddellijk de directeur en het

:
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- Buiktyfus
-

Salmonellose ( diarree door salmonella)

- Shigellose (

diarree door shigella)

- Hepatitis A en B ( geelzucht)
- Difterie ( kroep)
- Poliomyelitis ( kinderverlamming)
- Meningitis door meningokokken ( hersenvliesontsteking)
-

Tuberculose

- Kinkhoest
-

Schurft

-

Schimmelinfecties van de huid

- Hoofdluizen
Bíj bovenstaande ziekten is een bewijs van behandeling of een bewijs van genezing nodig vooraleer uw
kind weer naar school mag komen.

- Streptokokken angina en

roodvonk ( scarlatina)

- Mazelen
- Bof ( dikoor)
- Rubella ( rode hond)
-

Varicella ( windpokken of waterpokken)

- tmnalian
rrr¡tserròv

I hacma++aliil¿a hrri¡{rial¿+aì
rru.s¡rsr¡rL,
t re¡rrrLLfLrr¡¡rL

- Parelwratten ( mollusca contagiosa)

Voor deze ziekten moet uw kind het voorziene aantal dagen thuisblijven, met een attest van genezing
kan het eventueel vroeger terugkomen naar school.

- HIV
Hier geldt de aanbeveling dat de behandelende arts van het kind contact opneemt met de arts van het
om de preventieve maatregelen afte spreken.

CLB

Ofwel breng je als ouder zelf de school of de CLB- arts / CLB- verpleegkundige op de hoogte, ofwel laat
je dit doen door de behandelende arts.
Volgende informatie moet zeker worden doorgegeven:
- naam, klas en school van het kind
- de besmettelijke ziekte
- naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen,
ouders en personeel.
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Vertrouwelijkheid
Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden de gegevens van elke leerling in
begeleiding bijgehouden in een dossier. Enkel de betrokken ClB-medewerkers kunnen onder strikte
toepasssing van het beroepsgeheim dit dossier inkijken. Gegevens worden alleen doorgegeven indien
dit in het belang is van de betrokken leerling:

-

aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodíg zijn om hun taak naar behoren
te vervullen;
in het kader van een doorverwijzing, mits de ouders erover ingelicht zijn;
aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de ouders.
De privacyregels worden nauwgezet nageleefd.

lnzagerecht
De ouders van de leerling jonger dan

t2jaar hebben steeds het recht op toegang tot de gegevens van
hun dossier. Op hun verzoek zal dit recht op toegang gebeuren door een gesprek met het CLB-team
dat de informatie over de aanwezige dossierelementen zal verduidelijken.

Bewaringstermijn
De dossiers worden door het bovenvernoemde CLB tot minstens 10 jaar na de laatste medische CLBinterventie bewaard. Daarna wordt de procedure tot vernietiging opgestart. Dit kan evenwel ten
vroegste gebeuren op het ogenblik dat de betrokken leerling de leeftijd van 25 jaar (gewoon
onderwijs) of 30 jaar (buitengewoon onderwijs) bereikt heeft.

Mogelijkheden tot verzet
De betrokken leerling (of zijn ouders) hebben

altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen

het medische team van het CLB;
de begeleiding door het CLB-team;
het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van school verandert
Overmaken van dossiers aan een ander CLB
Ouders die principieel verzet willen aantekenen tegen het overmaken van het dossier aan een ander
CLB kunnen ditverzet schriftelijk en binnen de 10 dagen meedelen aan het begeleidend CLB.
Er is geen verzet mogelijk tegen het overmaken van de volgende gegevens:

-

identificatiegegevens;
vaccinatiegegevens;
medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden;

gegevensoverde'verplichtebegeleíding'inzakeleerplichtcontrole.

Betw¡st¡ngen
Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen ouders zich

wenden tot:
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Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Waterloolaan 115

a

B-

1000 Brussel

021542.72.00

Klachtenprocedure
Mochten er onverhoopt klachten zijn over de ClB-werking dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar
gemaakt worden aan de directie van het begeleidend CLB. Binnen de 5 werkdagen wordt hierop
gereageerd.

Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de
toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:
- het leren en studeren;
- deonderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.
Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd
vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.
De ClB-contactpersoon is op de school te bereiken op volgende dagen en uren: maandagvoormiddag
in Lozenhoek en maandagnamiddag in Hinkelpad of op volgend telefoonnummer:

Verpleegkundige Kathleen Van
Delm
Maatscha ppelijk werker
Annelore Vos
Psychopedagogisch consu lente
Hilde Coenen

6.2.

Kathleen.va ndel m@clbvgc. be

0478

/

08 75 s2

An nelore.vos@clbvgc.be

0473

/

2s 84 33

Hilde.Coen en @clbvgc.be

0476

/ s30495

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen
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Het medisch consult gebeurt door dr. Debaene en dhr./mevr. Von Delm (verpleegkundige)
Contact:
Kathleen.vandelm@clbvgc.be
0478 / 087552
Karlein.debaene@clbvgc.be

6.2.1. Algemene consulten
De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een
algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële
toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene

consulten gebeuren in het CLB.

6.2.2. Gerichte consulten
Bij leerlingen van het Lste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd.
Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid
worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd,

6.2.3. Profylactische maatregelen
Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover gelnformeerd en geven
hiervoor hun toestemm¡ng.
De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke
i

nfectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ter info: de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot
bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden
Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009
betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door
biotische factoren, tegen te gaan, moeten volgende infecties gemeld worden :
1" anthrax;
2" botulisme;
3" brucellose;
4' salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie;

5'cholera;
6" chikungunya;

7'dengue;

8'difterie;
9' enterohemorragische

e. coli-infectie;
L0' gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;
11" gele koorts;
1"2" gonorroe;
13" haemophilus influenzae type B invasieve infecties;
L4" hepatitis A;
15" hepatitis B (acuut);
16" humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;
17" legionellose;
L8' malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het
Belgisch grondgebied, inclusief (lucht)havens;

L9' mazelen;
20' meningokokken invasieve infecties;
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21" pertussis;
22" pesu
23" pokken;.
24" poliomyelitis;

25' psittacose;
26"
27"
28"
29"
30"
31"
32"
33"

Q-koorts;
rabiës;
SARS

(severeAcute Respiratory Syndrome);

syfilis;

tuberculose;
tularemie;
virale hemorragische koorts;
vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie);
34' voedselinfecties (vanaf twee gevallen);
35" West Nilevirusinfectie

6,3.

Overdracht van het dossier

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.

Zorg op school

Hoofdstuk 7

De zorgcoördinator van onze school heet mevrouw Greet Van Rompaey, Zij staat in voor de dagelijkse
opvolging en coördinatie van zowel eerstelijns- als uitbreidingszorg.Tij is de contactpersoon tussen de school
en externen/ouders met betrekking tot zorg voor kleuters en/of leerlingen. Zij is te bereiken via smartschool of
via zorgcoordinator@ keerbergen.be

Hoofdstuk 8 Toedienen van medicijnen
8.1.

dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal zein de eerste plaats een ouder
of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. lndien dit niet lukt en afhankelijk van
De school

de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de
hul

8.2.

pdiensten contacteren.

te dienen.
te dienen, tenzij:

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe
De school kan weigeren om medicatie toe

8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én:
8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend
De ouders bezorgen de school:

-

de
de
de
de
de
de
de
de

naam van het kind;
datum;
naam van het medicamenU
dosering;
wijze van bewaren;
wijze van toediening;

frequentie;

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

Hoofdstuk 9

Grensoverschrijdend gedrag
van de leerling

/ integriteit

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

Hoofdstuk 10 Jaarkalender
Zie bijlage'jaarkalender'

gevoegd te worden bij de
raad van

K. Van
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