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Beste ouder, 
 

 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  
 
In het tweede deel vindt u het pedagogisch project.  
 
In het derde deel vindt u het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, 
informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, 
afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en 
tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige 
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 
van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 
opnieuw ter akkoord voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 
 
Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I : INFORMATIE 

 

1. Contact met de school 

 

Directeur Silia Robberechts  
Telefoon: 016/44 58 83 
E-mail: directie@debosstraat.be 

Secretariaat Krista  Van Woensel en Veerle Hofmans 
Telefoon: 016/44 58 83 
E-mail: secretariaat@debosstraat.be 

Zorgcoördinator  Kirstin Delaet, Veerle Hofmans 
Telefoon: 016/44 58 83 
E-mail: zorg@debosstraat.be 

ICT-coördinator Dieter Van Hove  

Leerkrachten Kleuterschool: Loes Geyskens, Greta Verlaenen (Lore Piscador), Elien 
Boonen, Lore Beyens, Els Hendrickx, Ilse Corens, Ilse  Arnauts, Katrien 
Dekeyser, Nadia Meloen, Cindy Mortier, Robin Dekeyser 

 Lagere school: Rudi Schrooten, Liselot Motté, Koen Dockx, Wim Sas, 
Rosemie Develder, Rebecca Van Reeth (Gert-Jan Decoster), Lieselotte 
Vangronsveld, Tatjana Jacobs, Hilde Verhaegen (Liese Distelmans), 
Liesbeth De Dier, Jaak Van Poucke, Robin Dekeyser  

 Zorgleerkrachten Ilse Corens, Jaak Van Poucke, Peggy Verbeek  

 Opvangmedewerkers Kristien Van Herzele, Ann Rummens, Dakhaz Sadiq en een nieuwe  
    medewerker 
    Telefoon: 0489/689854 en 0489/689876  

 Onderhoudspersoneel Alphanet, Ann Rummens  

 Schoolstructuur  VZW Vrije School Putkapel 
    Voorzitter: Joke Pillet 
    Bosstraat 32 
    3012 Wilsele 
    Website: www.debosstraat.be 
    Secretaris: Wim De Belie 
    Leden: Lutgarde Beernaert, Leopold Carmen, Patrick Devos, Stéphanie 
    Lomme, Dominique Vandebergh  

 Scholengemeenschap Hageland: VBS Bierbeek, ,VBS Linden, BuBaO Lovenjoel, VBS   
    Lubbeek, VBS Roosbeek, VBS Sint Joris Winge, VBS Wilsele, VBS   
    Holsbeek De Plein, VBS Holsbeek Klim-op 
    Coördinerend directeur: Kim Geens 

mailto:directie@debosstraat.be
mailto:secretariaat@debosstraat.be
mailto:zorg@debosstraat.be
http://www.debosstraat.be/
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2. Organisatie van de school 

  
Dagverloop  
  
De lesuren lopen van 8.40 tot 11.55 uur en van 13.10 tot 15.40 uur. Ook voor de kleuters is het 
belangrijk tijdig aanwezig te zijn, te laat komen stoort het klasritme. Op woensdag is er les tot 
11.55 uur. Op vrijdag eindigt de school om 15.25 uur. Zo krijgen onze kinderen precies het 
wettelijk voorgeschreven aantal van 28 lestijden per week. Kinderen die ’s middags thuis gaan 
eten worden ten vroegste om 12.50 uur weer in de school verwacht. 

 De speelplaats van de lagere school is toegankelijk vanaf 8.00 uur, de kleuterspeelplaats 
vanaf 8.20 uur. Kinderen die vroeger naar school komen, horen in de voorschoolse opvang. 
Wanneer u zich niet aan deze regel houdt, is de school niet verantwoordelijk voor 
gebeurtenissen op de speelplaats, aan de schoolpoort en op de parking.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er toezicht door de leerkrachten tot 16.00 uur. 
Daarna gaan de kinderen naar de betalende opvang. Op woensdagnamiddag gaan alle 
kinderen die om 12.15 uur niet werden opgehaald, mee naar de opvang. Omwille van de 
veiligheid van de leerlingen is deze maatregel verplicht. Lagere schoolleerlingen die na het 
vertrek van de rijen om een of andere reden niet worden opgehaald, gaan weer naar de 
speelplaats, wachten daar en gaan zoals hierboven beschreven ‘mee naar de studie’. Als u 
sporadisch kinderen van andere ouders meeneemt, brengt u de bewakende leerkracht 
hiervan op de hoogte. 

 Het is voor iedereen, ook in de kleuterschool, aangenaam om met heel de klasgroep samen 
aan een nieuwe dag te beginnen. Laatkomers missen het onthaalmoment en storen 
bovendien het groepsgebeuren. Tijdig aanwezig zijn is veeleer een kwestie van goede 
gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. 

  
Rijen in de lagere school: 
  
Bij het eerste belsignaal staken de kinderen hun spel en gaan rustig naar de rijen. Bij het 
tweede belsignaal: algemene stilte.  De leerkrachten zijn dan bij hun rij. 
Bij het einde van de lessen komen de kinderen tot op de speelplaats. De rijen worden 
gevormd om de school ordelijk te kunnen verlaten.  Ouders wachten aan de poort, halen hun 
kinderen niet vooraf uit de rij en doorbreken de rijen niet. Het is de ouders eveneens verboden 
hun kinderen op te dragen in een andere rij te gaan staan om zo vlugger weg te zijn.  Hier 
begint opvoeden tot burgerzin. Wie uitzonderlijk toch vroeger weg moet, verwittigt de 
directie. 
De rij van de voetgangers vertrekt eerst.  Ouders wachten deze kinderen buiten de poort op. 
Daarna vertrekken de fietsers.  Zij gaan onder begeleiding van de leerkrachten naar de 
fietsenrekken.  Wanneer ze klaar zijn, worden ze door de leerkrachten overgezet.  Tegen dan 
zijn de meeste auto’s al weg. Ouders die hun fietsende kind(eren) komen halen steken samen 
met de kinderen over waar de leerkracht het verkeer regelt en niet aan de andere kant van 
de parking. 
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Rijen in de kleuterschool: 
  
Bij het belsignaal gaan de kleuters naar de bollen.  We vragen met aandrang aan de mama’s 
en de papa’s de speelplaats dan te verlaten.  Ouders nemen afscheid van hun kind, achter de 
witte streep. De kleuters kunnen dan per twee, onder leiding van de juf, naar hun klas.  
Bij het einde van de schooldag en het belsignaal halen de ouders hun kleuter af onder het 
afdak van de kleuterspeelplaats.  Kinderen die niet onmiddellijk worden opgehaald, mogen 
spelen. Afhalen van kleuters: pas na het belsignaal gaat de schoolpoort open en mag u uw 
kleuter onder het afdak afhalen. De kleuterleidsters doen hun uiterste best om de kleuters op 
‘de bollen’ te doen staan. Ook deze maatregel is voor de veiligheid en de overzichtelijkheid. 
Het is erg vervelend als ouders al van achter de poort staan te wenken. Wij dringen erop aan 
dat ouders zich aan deze regel houden. 

  
Middagpauze 
 
Als de kinderen in de school blijven eten, dan zijn er, naast de meegebrachte boterhammen, 
de volgende mogelijkheden: 
- volledig warme maaltijd, soep inbegrepen 
- soep 
De verschillende prijzen worden in de bijlage meegedeeld. 
Soep en maaltijden worden op de eerste schooldag van de week besteld voor de volgende 
week. U kunt eveneens per trimester of per jaar bestellen. Als een kind ziek is, gelieve dan 
voor 9 uur het secretariaat te verwittigen, zo kan de school de bestelde maaltijden nog 
annuleren. Niet tijdig geannuleerde maaltijden worden aangerekend. 

  
Toegankelijkheid van de lokalen 
  
De ouders zijn steeds welkom op school.  Een informele babbel kan immers wonderen doen.  
Korte gesprekken met de leerkrachten worden echter nooit gedaan wanneer er gebeld is, 
binnen de eigenlijke lesuren.  De leerkrachten staan dan ten volle ter beschikking van de 
leerlingen.  Buiten de lesuren zijn de lokalen gesloten en niet meer toegankelijk. 

  
Opvang 
  
‘s Morgens is er opvang vanaf 7 uur en na schooltijd tot 18 uur. De betalende opvang is er 
tussen 7 uur en 8 uur en tussen 16 uur en 18 uur. Op woensdag start de betalende opvang van 
12.15 uur en duurt tot 18 uur. U ontvangt een afrekening voor de opvang via de VZW 
Stedelijke Kinderopvang van de stad Leuven.  De kostprijs van de opvang is 0,45 euro per 
begonnen kwartier. Voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig in de opvang 
verblijven, wordt er een gezinskorting toegepast (2de kind -20%, 3de kind -30%, 4de en 5de 
kind -40%).  Afhankelijk van uw inkomen, kunt u aanspraak maken op een sociaal tarief, 
wat een globale korting van -40% inhoudt.  Voor verder vragen kunt u terecht bij de VZW 
Stedelijke Kinderopvang kinderopvang@leuven.be of 016/272639.   
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Zwemmen 
  
Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen zwemmen.  
De derdekleuterklassers gaan 4 à 5 keer zwemmen. De kinderen van de lagere school gaan 
wekelijks zwemmen behalve de week voor en na elke vakantie.  
De school neemt de kosten van het zwemmen op zich. 

  
Vakantie en verlofdagen 

 maandag 2 oktober 2017:   lokale verlofdag 

 woensdag 18 oktober 2017:   pedagogische studiedag 

 maandag 30 oktober 2017  
t.e.m. zondag 5 november 2017:  herfstvakantie 

 maandag 25 december 2017  
t.e.m. zondag 7 januari 2018:   kerstvakantie 

 woensdag 31 januari 2018:   lokale verlofdag 

 maandag 12 februari 2018  
t.e.m. zondag 18 februari 2018:  krokusvakantie 

 maandag 2 april 2018  
t.e.m. zondag 15 april 2018:   paasvakantie 

 dinsdag 1 mei 2018:    feest van de arbeid 

 woensdag 9 mei 2018:    lokale verlofdag 

 donderdag 10 mei 2018:   Hemelvaartsdag 

 vrijdag 11 mei 2018:    brugdag 

 maandag 21 mei 2018:   pinkstermaandag  

 vrijdag 1 juni 2018:    pedagogische studiedag 

 vrijdag 29 juni 2018:    schorsing van de lessen in de namiddag   
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3. Samenwerking 

 
Met de ouders  
 
Ouders en school zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Een goede samenwerking is 
hierbij cruciaal. U kunt steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kunt een 
afspraak maken met de directeur, de zorgleerkracht of met de klasleerkracht. Er zijn ook 
oudercontacten. (Zie ook engagementsverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad 
kunt u steeds terecht. 
 
Oudervereniging Voorzitter: Herman Maekelberg  

Schoolraad  Voorzitter: Lieselotte Van Gronsveld  
    Herman Maekelberg, Kathleen Heusdent, Wim Dejongh,   
    Hilde Verhaegen, Ilse Corens, Raoul Anthonissen, Mia Van Malcot en  
    Ann Deceuninck       

Met externen 
 
 
CLB   Onze school werkt samen met het VCLB Leuven  
    Adres: Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven 

    Contactpersoon CLB:  
    1ste tot 3de leerjaar: Sofie Lauwerier  
    sofie.lauwerier@vclbleuven.be   0490 64 51 38 
    kleuters + 4de tot 6de leerjaar: Laura Van Ham      
    laura.vanham@vclbleuven.be   0490 64 51 92   

    Arts CLB:  Hilde Lagae  016/28 24 37 

 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je 
bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep 
doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 
Nuttige adressen   

 
Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Barbara Janssens en Els Bertrands  
     Adres: E. Mathieustraat 30, 3000 Leuven 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
     Adres: Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
     Telefoon: 02/ 507 06 01 
     E-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

mailto:sofie.lauwerier@vclbleuven.be
mailto:laura.vanham@vclbleuven.be
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Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 
     Adres:  H. Consciencegebouw 
     Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11, 1210 Brussel 
     Telefoon: 02/ 553 92 12 
     E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur ‘Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI’ t.a.v 
Marleen Broucke Kamer 1C 24 
     Adres: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
     Telefoon:: 02/ 553 65 56 
     E-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

  

 

 

 DEELII: PEDAGOGISCH PROJECT 

 

 De pijlers van het opvoedingsproject 

  
Opdracht 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit 

 Onze school is christelijk geïnspireerd. Ons pedagogisch handelen kaderen we in een mens- en 
wereldbeeld naar het voorbeeld van Jezus Christus. We zien het als onze opdracht de kinderen 
te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus, het evangelie. Naast wat expliciet in 
onze leerplannen en in het ontwikkelingsplan van het katholiek onderwijs vermeld staat, 
naast de leerboeken en methodes, worden er op school waarden en houdingen aangereikt en 
voorgeleefd. 

 Het leerplan godsdienst en het werkplan godsdienst voor de kleuterklassen vormen de 
inspiratie bij uitstek voor het uittekenen van de eigenheid van de geloofsgemeenschap die wij 
willen voorleven en beleven met kinderen, ouders, collega’s en medemensen. De eigenheid 
van deze geloofsgemeenschap doordringt ons hele schoolgebeuren. Hieruit vloeien een aantal 
consequenties voort: een welgemeende “samenwerking” in een christelijke, blije sfeer en een 
bereidheid tot groeien naar een volwassen christen. 

 Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in onze samenleving. 
Daarom willen wij kansen bieden aan elk kind, zowel op vlak van godsdienst als 
waardebeleving en engagement. Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van 
anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven. 

 Van de ouders wordt minstens verwacht dat ze loyaal zijn tegenover het geheel van de 
geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt meegegeven. 

  
Opdracht 2: werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod 
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 In onze school willen we vertrekken vanuit ontplooiingskansen van elk kind. We stimuleren de 
totale persoonlijkheid van ieder kind door aangepaste methodieken en individuele hulp. 
IEDER KIND IS UNIEK. Het schoolleven moet verlopen in een bemoedigende sfeer zodat de 
kinderen zich een positief zelfbeeld kunnen vormen. Binnen het schoolteam willen we 
optimaal samenwerken van uit de gedachte dat “het kind” centraal staat. 

 Door ons leerlingvolgsysteem doorheen de ganse school hebben we aandacht voor de 
ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van ieder kind. We streven naar 
kwaliteitsonderwijs waarin “hart, hoofd en handen” gestimuleerd worden. 

 HOOFD: 
- leerstof aanbieden die beantwoordt aan de doelen van de leerplannen en eindtermen. Voor 
de kleuterschool bieden we activiteiten aan die voldoen aan de ontwikkelingsdoelen. 
- leerachterstanden opsporen en via zorg begeleiden; in de kleuterschool worden 
ontwikkelingsdiversiteiten opgevolgd via de zorgwerking 
- vorming aanbieden aangepast aan ieders mogelijkheden 
- onze lessen wereldoriëntatie richten op de huidige maatschappij, waarbij  ook het 
technologisch denken wordt benaderd (computerinitiatie …) 
- leerlingen leren omgaan met vormen van informatie en media waarmee we geconfronteerd 
worden 

 HART: 
- aanreiken van sociale vaardigheden en attitudevorming 
- groeien naar verantwoordelijkheid zoals in het nakomen van gemaakte afspraken 
- nastreven van verdraagzaamheid, de mening van anderen respecteren, het “anders zijn” 
van iedereen aanvaarden 
- groeien naar vergevingsgezindheid, komen tot probleemoplossingen 
- ieder kind steeds opnieuw gelijke kansen geven, openstaan voor de grote maar vooral de 
kleine problemen van kinderen 
- leerlingen leren hun steentje bij te dragen in het samenleven met anderen 

 HANDEN: 
- oog hebben voor de muzische vorming van elk kind (beweging, verbaal, manueel, 
muzikaal, lichamelijk) 
- kinderen stimuleren om zelfstandig (via opzoekwerk, groepswerk, werkstukken, 
spreekoefening) met kennis om te gaan en deze ook te toetsen aan de realiteit (actualiteit, 
internet, communicatie,…) Bij de kleuters wordt de zelfstandigheid gestimuleerd via 
aangepaste taken doorheen de dag. 

 Nieuwe werkvormen zoals CLIM (coöperatief leren) en contractwerk bieden de kinderen een 
geïntegreerd aanbod waarin leergebiedoverkoepelende doelen worden nagestreefd. Via 
projecten en georganiseerde activiteiten (verkeersdag, kerstmarkt, sportdag,…) ervaren 
kinderen de verticale samenhang binnen onze school. We willen samenwerken en elkaar 
steunen in het opzetten van vernieuwingen (Franse taalinitiatie,…). 

 Naar de ouders toe geeft de school op geregelde tijdstippen informatie door over de manier 
van werken op school en in de klas, alsook over de specifieke situaties van ieder kind 
afzonderlijk. We streven naar een grote wederzijdse openheid waardoor er een ongedwongen 
samenwerkingsverband ontstaat tussen ouders en leerkrachten. 
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Opdracht 3: werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische 
aanpak. 

 In het katholiek basisonderwijs maakt het schoolteam werk van een pedagogisch klimaat dat 
een geest van openheid, optimisme en geduld uitstraalt. Kinderen hebben een eigen 
belevingswereld en een eigen voorstellingsvermogen van de wereld om zich heen. Dat wil het 
team respecteren en verder helpen ontwikkelen. Zulke aanpak vraagt van het team een 
sterke betrokkenheid bij kinderen. De relatie tussen leerkracht en leerling is daarom een 
persoonlijke relatie die gekenmerkt is door onbaatzuchtigheid, wederzijdse erkenning en 
vertrouwen. Het leerproces groeit uit een samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten. 

 Het leerproces van leerlingen heeft maar kans op slagen als het wordt gedragen door een 
aangepaste aanpak van de leerkrachten. Zij dienen de meest optimale leeromgeving te 
creëren. 

 Wij willen ons inzetten om een positief klimaat te creëren tussen alle betrokkenen van onze 
school: schoolbestuur, leerkrachten, ouders, leerlingen.  

 - kinderen leren samenwerken en samenleven en hen opvoeden tot een vredelievende 
ingesteldheid, waarbij elke vorm van pestgedrag en geweld gebannen wordt en conflicten 
opgelost worden via communicatie, in respect en aanvaarding van ieders beperkingen en 
eigenheid 

 - bijbrengen van respect en waardering door verdraagzaamheid, luisterbereidheid en 
daadwerkelijke hulp aan elkaar te verhogen. Dit moet leiden tot een grotere 
relatiebekwaamheid en verwerven van sociale vaardigheden bij de kinderen. 

 - opvoeden tot waardebesef en dit in de realiteit omzetten: rechtvaardigheid, beleefdheid, 
trouw aan een gegeven woord, dankbaarheid, eerlijkheid, solidariteit, kunnen delen met 
elkaar, mekaar en onze omgeving kunnen respecteren 

 - initiatieven nemen om voor onze kinderen een blijvende zorg te dragen i.v.m. 
verkeersopvoeding, milieu-educatie, cultuur en gezondheidsbeleid 

 - stimuleren van een goed Nederlands taalgebruik, zowel gesproken als geschreven. We 
maken ook werk van tweetaligheid zoals voorgeschreven in de leerplannen.  We ontmoeten 
kinderen van andere taalculturen. 

  
Opdracht 4: werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg. 

 Opdat kinderen optimale groeikansen zouden krijgen, moet het team zijn onderwijs 
afstemmen op de zorgvragen van de kinderen. Dat betekent o.a. dat leerkrachten de 
verschillen tussen kinderen als uitgangspunt voor hun onderwijs nemen. Het gaat daarbij niet 
alleen om verschillen in culturele en subculturele achtergrond en de daaraan verbonden eigen 
gewoonten en gedragingen. Het is ook een kwestie van verscheidenheid in de fysieke en 
psychologische ontwikkeling. Bovendien heeft het ook te maken met verschillen in motivatie, 
leerstijlen, leervermogen van ieder kind. Al die aspecten zijn dimensies van zorgbreedte en 
verdienen ook aandacht. 
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 Leerkrachten met een hart voor kinderen doen moeite om de ontwikkelingspositie van 
kinderen op het spoor te komen door te observeren en te diagnosticeren. Op basis van hun 
bevindingen kunnen ze dan op zoek gaan naar creatieve oplossingen en een keuze maken 
om in het aanbod en de aanpak te differentiëren. Door kinderen op een eigen manier te 
benaderen, en dat in alle componenten van de cultuur, mogen ze zichzelf blijven en worden 
ze tegelijk naar een hoger ontwikkelingsniveau opgetild. 

 Niet alleen het aanbod moet afgestemd zijn op de leerlingen. Ook de evaluatie moet het 
unieke karakter van elk kind waarderen. Iedere evaluatie is immers bedoeld om een zicht te 
krijgen op de vorderingen in de ontwikkeling van kinderen. Het accent ligt duidelijk op het 
proces, op wie kinderen intussen geworden zijn en niet alleen op wat ze op een bepaald 
moment kennen, kunnen en zijn. Zulke evaluatie geeft ook nieuwe impulsen om het 
onderwijs nog meer op de leerlingen af te stemmen. 

 Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen van wie de ontwikkeling sneller of trager 
verloopt dan normaal verwacht wordt. Het is een uitdaging voor het team om de zorg te 
verbreden voor kinderen die specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften hebben. Die 
specifieke zorgvragen kunnen zeer verscheiden zijn: het gaat bv. zowel om hoogbegaafden als 
om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat om kinderen met een andere taal en cultuur, 
maar ook om kinderen met een handicap, met sociale of emotionele moeilijkheden. 

 Het vraagt van het team de bereidheid en de bekwaamheid om met die verscheidenheid om 
te gaan en ook die kinderen een vormingsproces aan te bieden dat bij hun mogelijkheden 
past. Het moet dan ook de vaste wil van het team zijn om blijvende persoonlijke aandacht te 
hebben voor alle kinderen, hoe zwak, hoe lastig, hoe anders ze ook zijn. 

 Jezus’ voorkeur voor de zwaksten is voor iedere katholieke basisschool een oproep om in het 
bijzonder aandacht te hebben voor kansarmen, sociaal achtergestelden, allochtonen en voor 
iedereen die pedagogisch en sociaal behoeftiger is dan anderen. 

 Werken vanuit een brede zorg veronderstelt overleg en samenwerking. Leerkrachten, 
taakleerkrachten, leerkrachten zorg, directie, CLB-medewerkers en ouders overleggen over 
de begeleiding van kinderen in het MDO (multidisciplinair overleg). Als kinderen toch speciale 
zorgen nodig hebben, is het aangewezen dat ouders mee kunnen denken en mee kunnen 
zoeken naar oplossingen. Door bewust een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van 
alle aanspreekbare partners en door het samenbrengen van deskundigen, groeit de school uit 
tot een gemeenschap waar de zorg voor kinderen centraal staat. 

 Opdracht 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie 

 Wij willen bijzondere aandacht besteden aan het verwezenlijken van positief menselijke 
relaties tussen alle participanten van onze basisschool: schoolbestuur, onderwijzend en 
ondersteunend personeel, ouders, kinderen en andere participanten. In onze school werken we 
aan een gemeenschappelijk doel: de opvoeding van de kinderen. Ieder doet dit volgens eigen 
mogelijkheden. Via planningen en zelfevaluatie stuurt onze school de doelstellingen bij. 
Daarom wordt er tijd en ruimte gemaakt om regelmatig bij te scholen, te reflecteren over het 
pedagogisch functioneren, de organisatie,… 
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DEELIII: HET REGLEMENT 

 

1. Engagementsverklaring 

 De ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van 
hun kinderen. De school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 
verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom worden in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken gemaakt. Zo weten we duidelijk wat we van 
elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is 
ingeschreven. 
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 
 

 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 
 
Ouders en school zijn partners in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht heeft op 
de werking van de school. Daarvoor is er bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in 
de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de 
manier van werken. 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 
schriftelijk via het heen-en weerboekje en via de agenda. Ook mag u jaarlijks 4 rapporten 
verwachten in de lagere school. 
Er worden regelmatig individuele oudercontacten georganiseerd. Wie niet op het 
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment in 
overleg met de leerkracht. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de 
aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw 
kind via het heen-en weerboekje of de agenda. 
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op de uitnodigingen tot oudercontact. 
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van je kind. 

 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor de toekenning van het 
getuigschrift basisonderwijs. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 
onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding 
bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Zieke 
kinderen laat u best thuis. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar 
de meest geschikte aanpak zoeken. 
 
Individuele leerlingenbegeleiding. 

 Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw 
kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige 
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 
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kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunt u dit melden aan het zorgteam of de 
directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat uw kind mee als 
gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone 
lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van 
de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal 
afhangen van wat uw kind nodig heeft en wat de school kan organiseren. 
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten 
en wat wij van u als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 
Onze school streeft er naar alle kinderen een brede basisvorming te bieden. De 
zorgcoördinator vangt daarom, in breed overleg, kinderen op waarbij zich problemen stellen 
die niet binnen de klas alleen kunnen worden verholpen. Extra hulp is bedoeld om 
remmingen, stoornissen in een vastgelopen leerproces op te heffen zodat de kinderen weer 
kunnen aansluiten bij de klasgroep.  Via regelmatig overleg met de zorgcoördinator en na 
diagnose wordt er geprobeerd een zo efficiënt mogelijk handelingsplan (indien nodig) op te 
stellen voor de kinderen. We willen met de hele school, van de eerste tot de laatste klas, oog 
hebben voor de moeilijkheden, er rekening mee houden en er in de mate van het mogelijke 
ook daadwerkelijk iets aan doen. 

 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 
school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling.  

 Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun 
kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren 
bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

 Zelf Nederlandse lessen te volgen.  
Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  
Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn 
huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een 
Nederlandstalige huis-werkbegeleidingsdienst zoeken, …) 
Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. 
(volgens de gemeentelijke regels). 
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 
kunsten, …) 
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met 
hem over te praten. 
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Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 
Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  
Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. 
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je 
kind zelf te laten lezen. 
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met 
andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. 
Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. 
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 Omgangsvormen – houding en gedrag in en buiten de school 

 Wij houden eraan dat zowel binnen als buiten de school de regels van de elementaire 
beleefdheid gehanteerd worden.  De leerkrachten stellen alles in het werk om de kinderen 
volgens deze normen op te voeden.  Naast onderwijs is vorming immers de tweede 
component uit het opvoedingsproject van de school.  Het kennen en hanteren van de 
elementaire gedrags- en beleefdheidsregels is een zeer belangrijk facet uit deze stelregel.  
Modern zijn, assertief optreden betekent niet dat deze aloude gedrags- en beleefdheidsregels 
aan waarde moeten inboeten, integendeel.  Assertief is niet hetzelfde als agressief en 
onbeleefd! 
 
Onze oproep aan de kinderen  

 Leefregels lagere school  

 In de lagere school zijn de leefregels gekoppeld aan het rapport via zachte evaluatie. Ze 
vormen een leerlijn binnen de lagere school en zijn gekoppeld aan de eindtermen. De 
leefregels worden in de klas besproken en vormen een wekelijks aandachtspunt. Per periode 
zullen de kinderen zichzelf evalueren en een evaluatie van de leerkracht krijgen. 

 ’s Morgens 
Van huis naar school neem ik de kortste of de veiligste weg. Ik blijf niet spelen onderweg. 
Ik let erg goed op de verkeersregels. 
Eenmaal op school verlaat ik de school nooit zonder toelating. 
Ik ben op tijd op school. Te laat komen is erg storend. 
Kom ik te laat op school ? Dan ga ik via het secretariaat. 
Ik neem afscheid buiten de schoolpoort. 
Ik zet mijn schooltas onder de banken, bij de juiste klas. 
Ben ik voor 08.00 uur op school, dan ga ik naar de opvang. 
Mijn fiets plaats ik in het fietsenrek. 

 ’s Middags 
Ik ga na de bel onmiddellijk in de juiste rij staan, voetgangers of refter. Onder begeleiding van 
een leerkracht ga ik naar de refter of verlaat ik de school. 
Aan tafel blijf ik stil en verzorg ik mijn houding. 
Ik zorg voor netheid aan de tafel. 
Ik verlaat de refter rustig in de rij, onder begeleiding van de leerkracht. 
Ik sorteer netjes. (zie speeltijden) 
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 Speeltijden 
Ik blijf niet achter in de klas, tenzij ik klasorde heb. 
Ik neem onmiddellijk het spelmateriaal uit de koffer mee. 
Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 
Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak. 
   - groene bak: GFT-afval 
   - vuilbak: restafval 
  - lege brikken en blikken neem ik terug mee naar huis 
Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 
Na een ongelukje of een valpartij laat ik me verzorgen door een leerkracht of een helpertje. 
De toiletten zijn geen speelplaats: ik hou ze netjes en denk aan wie na mij komt. 
Voor het gebruik van de veldjes, kijk ik op het afsprakenblad. 
Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen, bij het tweede zwijg ik. 
De aangeduide klassen zorgen dagelijks voor orde op de speelplaats. 

 ’s Avonds 
Ik ga naar de aangeduide rij: fiets, voetgangers. 
Als ik in de opvang blijf, zet ik mijn schooltas onder de bank en wacht ik op de bank tot de 
rijen weg zijn. 
Ik vertrek met de rij onder begeleiding van de leerkracht. 
Ik word opgewacht buiten de schoolpoort. 

 Algemeen 
Ik doe niet aan een ander wat ik ook niet graag heb dat men aan mij doet. 
Ik ben vriendelijk tegen de anderen en toon respect. 
Vechten, ruziemaken, pesten… kan niet. 
Anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik zeker niet. 
Ik verontschuldig mij spontaan als ik onbeleefd was of iemand pijn deed. 
Ik gebruik een beleefde taal. 
Bij ongepast gedrag word ik gesanctioneerd (time-out of …) 
Ik aanvaard mijn straf op gepaste wijze. 
In de gangen, trappen, deuropeningen ben ik stil en geef ik voorrang aan leerkrachten en 
bezoekers. 
Ik ben eerlijk en behulpzaam waar nodig. 
Gsm-gebruik op school is verboden. 

 Veiligheid 
Bij alarm volg ik nauwkeurig de richtlijnen. 
Bij een ongeval in de school of onderweg van huis naar school, verwittig ik de school of de 
leerkracht. 
Op weg van huis naar school en terug, draag ik steeds mijn hesje. 
Honden horen niet thuis op onze speelplaats. 

 Leefregels  kleuterschool 

 Hier werken wij aan : 
Wij zijn lief voor elkaar en doen elkaar niet pijn. 
Ik zeg sorry wanneer het nodig is. 
Ik spreek netjes en beleefd. 
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Ik heb respect voor het speelgoed en maak niets opzettelijk stuk. 
Ik kom op tijd naar school, mama en papa zorgen hiervoor. 
Als de bel gaat, sta ik op de bollen.  Mama en papa kunnen al verder gaan. 
Ik zorg zelf voor mijn schooltas op de speelplaats. 
Als de school uit is, wacht ik op de bollen. Ofwel word ik afgehaald, ofwel speel ik op de 
speelplaats met de poortjuf. 
Op weg naar school en op weg terug naar huis draag ik steeds mijn hesje. 
Ik speel met mijn vrienden en maak geen ruzie. 
Ik speel niet in de gangen of de toiletten. 
Bij probleempjes ga ik naar de juf die op de speelplaats staat. 
Wanneer ik niet flink ben op de speelplaats moet ik even nadenken of tot rust komen onder 
de nadenkbeer. Nadien maak ik met de juf nieuwe afspraken om het beter te doen. 
Afval sorteren kan ik al, fruitafval gaat in de groene bak, papier in de vuilbak. 
Drankverpakkingen neem ik terug mee naar huis. 
Als knabbel breng ik fruit – groentjes – droge koek mee, liefst in een stevig en herbruikbaar 
doosje. 
De boterhammen die ik niet opeet blijven in mijn brooddoos. 

 Kledij 

 De school opteert voor een verzorgde, gemakkelijke kledij, die de kinderen zelf aan en uit 
kunnen doen. Leerlingen hebben steeds een zakdoek bij zich. Schoeisel zonder hielbandjes is 
verboden. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van kledingstukken, 
armbandjes, uurwerken, ringen, kettinkjes, oorbellen en brillen. Kledingstukken, gymzakken, 
sjaals, handschoenen… worden best voorzien van een merkteken. Verloren voorwerpen kan u 
terugvinden aan de opvang bij de kleuters. 
 
Eerbied voor materiaal 

 De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 
Afspraken rond pesten 

 Pesten wordt op onze school niet getolereerd. U kunt dit melden aan de titularis van uw kind, 
aan het zorgteam of via de knop ‘pestvermoeden’ op de website. Het zorgteam zal uw vraag 
ter harte nemen. Op onze school wordt er gewerkt met de No-Blamemethode.  

  

 2. Inschrijvingen 

 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u terug op onze website. 
Deze bundel vormt een wettelijk kader en is voor iedere school identiek. Wijzigingen worden 
op de website aangepast. Indien u wenst, kan u een papieren exemplaar aanvragen. 
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 Volgens het decreet Gelijke Onderwijskansen-I heeft elke leerling recht op inschrijving in de 
school, gekozen door de ouders. Inschrijvingen kunnen alleen op schooldagen doorgaan. 
 
De school werkt met een aanmeldingssysteem 

 De algemene inschrijvingsperiode voor een volgend schooljaar start na een voorrangsperiode 
voor broers en zussen, en voor kinderen van personeel. Tijdens periode 2 worden de leerlingen 
ingeschreven volgens een systeem van dubbele contingentering: er zijn een aantal plaatsen 
voorzien voor indicator-leerlingen (vroeger GOK-leerlingen, 25% aanwezigheid binnen de 
school) en een aantal voor niet-indicator-leerlingen. Wie niet ingeschreven geraakt in zijn 
contingent, krijgt een attest van niet-gerealiseerde inschrijving. Indien er op het eind van 
periode 2 nog plaatsen zijn in een van de contigenten, worden deze opgevuld met de niet-
gerealiseerde inschrijvingen van het andere contingent in chronologische volgorde. Als er 
hierna nog plaats is, kan iedereen zich verder inschrijven. Er wordt in alle Leuvense scholen een 
maximumcapaciteit voorzien. Voor onze school bedraagt deze 280 leerlingen voor de lagere 
school en 220 leerlingen voor de kleuterschool. De volgorde van inschrijvingen valt weg op de 
vijfde schooldag van oktober. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het 
inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking 
had. 

 Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons 
ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school 
te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een 
definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag 
ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij elke wijziging van het 
schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat 
met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het 
lopende schooljaar. 

 Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk 
gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders 
instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van 
beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als 
beide ouders akkoord gaan.  
Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 
maanden oud zijn. Als uw kind 3 jaar of ouder is dan kan het reeds vanaf de dag van 
inschrijving naar de school komen. 
Instapdagen zijn de volgende: 

 - de eerste schooldag na de zomervakantie  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie  
- de eerste schooldag van februari  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie  
- de eerste schooldag na de paasvakantie  
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 
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Een kind kan pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool 
indien het aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 

 - het kind dat 6 jaar is voor 1/1 van het lopend schooljaar, moet 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. 
- het kind dat 6 jaar is voor 1/1 van het lopend schooljaar, en in het voorgaand schooljaar niet 
ten minste 220 halve dagen aanwezig was in het kleuteronderwijs, kan enkel overgaan naar 
het eerste leerjaar mits een positief advies van de klassenraad. 
- het kind dat 5 jaar is voor 1/1 van het lopend schooljaar, kan enkel overgaan naar het eerste 
leerjaar mits een positief advies van de klassenraad. 
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar geldt de voorwaarde om het voorafgaande 
schooljaar in een erkende Nederlandstalige school ingeschreven te zijn geweest niet.  
De school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taal-
screening uitvoeren. Indien de school op basis van de resultaten van de screening het nodig 
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 
taaltraject. Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet.  
 
Belangrijk voor ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit: zij moeten er voor 
zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving 
in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.  
 
Wanneer uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt 
dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende 
voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het 
CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het 
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van 
een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en 
uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

 Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt 
de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van 
de bevestiging van de disproportionaliteit. 

 Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de 
ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 
leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
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 Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

 Doorlopen van inschrijving: Uw je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich 
niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.  
 

3. Ouderlijk gezag 

 
Zorg en aandacht voor het kind 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de 
school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 
 
Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 
de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 
genomen. 
Indien de ouders gescheiden zijn, kan er niet ingegaan worden op de vraag om een 
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over de betaling van de rekening, 
krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. Zolang deze niet volledig betaald is, blijven 
beide ouders elk het volledige saldo verschuldigd ongeacht de afspraken die ze met elkaar 
gemaakt hebben. 
 
Co-schoolschap 
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke 
ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van 
het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 
 

4. Organisatie van de leerlingengroepen 

 Onze school is groot en telt voor elk leerjaar of voor meerdere leeftijdsgroepen meerdere 
klassen.  Dit zijn echte parallelklassen. We werken bijvoorbeeld niet met sterke A- en 
“zwakkere” B-klassen. Dit betekent dat alle kinderen tegen het einde van een periode 
dezelfde leerstof, toetsen, activiteiten… gekregen hebben. Natuurlijk heeft elke leerkracht 
zijn/haar onderwijsstijl en werkwijze. 

 De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, 
of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang 
van je kind. 
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 Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Bij de verdeling wordt steeds rekening 
gehouden met een gezonde spreiding volgens intelligentie, temperament, kalenderleeftijd, 
geslacht, karakter,…Leerlingengroepen kunnen ook heringedeeld worden op basis van een 
gewijzigde in- of uitstroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). Tevens 
kunnen op aanraden van de klassenraad  klasgroepen gewijzigd worden i.f.v. het 
pedagogisch traject dat kinderen dienen te volgen. 
 

5. Afwezigheden  

 
Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig 
aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van 
regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de 
personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit 
(hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). De regelgeving bepaalt in welke situaties 
leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de 
ouders en de school zijn. 

 Op wie is de regelgeving van toepassing? 

 De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon 
basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd 
kleuterschool-bezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis 
van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar 
het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het 
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan 
de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. 

 Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen 
lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We 
verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden 
omwille van veiligheidsoverwegingen. Daarnaast is het ook voor het krijgen van een 
schooltoelage van belang dat kleuters regelmatig in de klas aanwezig zijn. 

 Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest 
verplicht. Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 
de schooluren plaats vinden. 
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de 
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 Andere afwezigheden 

 Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 
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- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 
aanverwant tot en met de tweede graad; 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 
- de deelname aan time-outprojecten; 
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 

 Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 
een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 Problematische afwezigheden 

 De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. 
(Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

 De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject 
opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.  
 

6. Onderwijs aan huis  

 
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer 
dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde 
voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden.  
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van 
de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per 
week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de 
lessen af te stemmen op de klas van het kind. 
De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt 
de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. 
De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 
deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 
Met vragen kan je steeds terecht bij de directeur. 

 7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) 

 
Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-
murosactiviteiten. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële 
toestemming met de deelname van de leerling aan alle eendaagse uitstappen. Als de ouders 
de toestemming bij een concrete eendaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, 
dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren 
wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerplichtige 
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leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te 
zijn.  

 Wij bieden een rijke waaier aan culturele, pedagogische en sportactiviteiten aan. Het 
maximumbedrag dat u in de loop van het schooljaar hiervoor mag verwachten is: 45 euro 
voor leerplichtige kleuters en 85 euro voor de lagere school. In bijlage vindt u een voorlopig 
overzicht van de activiteiten per klas/leerjaar die dit schooljaar gepland zijn. Alle prijzen zijn 
onderhevig aan wisselende prijzen van busvervoer en inkom. 

 Meerdaagse uitstappen 

 Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de 
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te 
zijn. 

 Voor de meerdaagse uitstappen mag er in de lagere school max. 425 euro aangerekend 
worden over alle jaren heen. 

 In onze school gaan er om de twee jaar bosklassen (3de graad), sportklassen (1ste graad) en 
zeeklassen (2de graad) door. 
 

 8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

 

 Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs  wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die 
in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de 
eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad 
een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt. 

 Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC) kunnen een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. 

  

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. 
Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die 
hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.  

 Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 
klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen 
voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs 
in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
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 De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 
- de schoolrapporten van het lopende en het voorgaande schooljaar 
- de evaluaties van het lopende en het voorgaande schooljaar 
- de gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem) 
- gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling 
- het verslag van de leerkracht die het laatste schooljaar het hoogst aantal lestijden heeft 
gegeven aan de leerling 
 
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan 
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden 
geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te 
hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 Beroepsprocedure 

 Let op:  
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens werkdagen. 
- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 
overleg aan bij de directeur. 

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

 Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te 
wijzigen. 

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

 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 
kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. 

 Pillet J. 
Vrije School Putkapel VZW 
Bosstraat 32 3012 Wilsele 
 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 
waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
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 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of 
het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

 De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. U kunt 
zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een 
gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden. 

 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de 
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het 
beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief 
door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 
 

9. Orde- en tuchtmaatregelen 

 Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

 Ordemaatregelen 

 Wanneer een kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door 
elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  

 Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging in de agenda, een strafwerk, een tijdelijke 
verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

 Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en 
CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van een kind, ook met een 
begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het 
opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 Tuchtmaatregelen 

 Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 
ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, 
dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen. 

 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en 
maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen, een definitieve uitsluiting. 

 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
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 In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient 
om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

 De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee 
de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode 
eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren 
het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur 
motiveert deze beslissing. 

 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens werkdagen. 

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

 a. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval 
van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 
van het CLB die een adviserende stem heeft. 

 b. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende 
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van 
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van kind of ouders. 
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

 d. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de 
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een 
definitieve uitsluiting. 

 Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). 
Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school 
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht 
voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

 Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te 
schrijven. 

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

 Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 
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neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen 
dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich 
in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op 
school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.  
Let op! Wanneer we spreken over ‘dagen’ gaat het om werkdagen. 
 
De procedure gaat als volgt: 
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via 
een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

 Pillet J. 
Vrije School Putkapel VZW 
Bosstraat 32 3012 Wilsele 
 

 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of 
het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je 
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan 
wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou 
zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

 Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de 
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen 
wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
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 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 
vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor 
alle partijen. 

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

 

 

10. Bijdrageregeling 

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

 Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan 
moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor 
andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten 
betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
 
Wijze van betaling 

 Er wordt met een elektronisch betalingssysteem gewerkt voor maaltijden, tijdschriften, 
uitstappen en middagtoezicht. De prijzen voor dit schooljaar vindt u in de bijlage. De 
facturatie van de voor- en naschoolse opvang gebeurt door de VZW Stedelijke Kinderopvang 
van de stad Leuven. 

 Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig 
wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.  
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 
beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
met elkaar gemaakt hebben. 

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

 Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u steeds contact 
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
gepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting 
van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. 

 Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf 
dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde 
bedrag. 
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 Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 
 

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  

 
Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen worden vermeld in de communicatie 
van de school, op de website, op feesten en op activiteiten van de oudervereniging. 

  

12. Verzekering en vrijwilligers 

 
De leerlingen zijn tegen ongevallen verzekerd (lichamelijke letsels) op school en langs de 
kortste of veiligste weg naar huis of naar school.  Ze zijn ook verzekerd tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

 Werkwijze: de behandelende geneesheer vult een verzekeringsformulier in dat terugbezorgd 
wordt aan de directie.  U hoeft daar zelf de persoonlijke gegevens op in te vullen.  Enkele tijd 
later contacteert de verzekeringsmaatschappij dan de ouders.  U krijgt van de 
verzekeringsmaatschappij ook alle verdere onderrichtingen.  Stoffelijke schade (gescheurde 
jassen, gsm…) wordt uitgesloten.  

 De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om 
aan de vrijwilligers een organisatienota voor de leggen. Omdat elke ouder een 
schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 
organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de 
hoogte. 
 
Organisatienota: 
 
Organisatie:  VZW Vrije School Putkapel 
   Bosstraat 32 
   3012 Wilsele 

 De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade 
die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg 
naar en van de activiteiten.  

 Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 

  

13. Welzijnsbeleid 

 
Preventie 
 
Regelmatig houden we een evacuatieoefening.  Dit gebeurt ook in de kleuterschool, maar 
dan op speelse en kleutervriendelijke wijze. 
 
Bij ernstige ongevallen raadplegen we de spoedgevallendienst op Gasthuisberg of in de 
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Naamsestraat.  Vanzelfsprekend worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht.  Kleinere wondjes worden in de school zelf verzorgd.  Verschillende 
ontsmettingsmiddelen zijn kleurloos. Als een kind thuiskomt zonder de klassieke 
mercurochroomvlekjes betekent dit niet dat de wondjes niet verzorgd werden.  Bij kleine 
ongevallen met onze leerlingen raadplegen wij bij ook de minste twijfel onmiddellijk een arts.  
De school neemt geen risico. 
 
Kinderen die al van ’s morgens echt ziek zijn, worden niet naar school gestuurd.  Worden ze in 
de loop van de dag ziek dan worden ze best thuis verzorgd.  We proberen jullie dan te 
bereiken via de verschillende contactadressen.  Voor het toedienen van medicatie is een 
voorschrift van een arts vereist. Er wordt geen medicatie toegediend zonder schriftelijke 
toestemming vanwege ouders/arts.  In bijlage en op de website vindt u een document 
waarmee u de school toestemming kunt geven. 
 
Ouders controleren de haren van de kinderen meermaals per week.  Luizen hebben is 
helemaal geen schande.  Grijp in dat geval zeer grondig in.  Eén wasbeurt met een 
luizenshampoo is zeker niet voldoende.  Raadpleeg uw arts of apotheker.  Houd uw kinderen 
thuis tot de ongewenste bezoekers verdwenen zijn, anders zorgt u mee voor de verdere 
besmetting.  Natuurlijk brengen de ouders dadelijk de leerkracht op de hoogte.  De school 
kan in samenspraak met het CLB beslissen kinderen die niet behandeld worden tegen dit 
probleem naar huis te sturen en ze pas weer toe te laten mits een geneeskundig attest. 
 
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open 
plaatsen binnen de schoolpoorten geldt dit verbod op weekdagen tussen 6u 30 ’s morgens en 
18u 30 ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen 
getroffen worden. 
 
In het kader van MOS (milieuzorg op school) worden er geen drankverpakkingen aanvaard 
in de school. Indien u toch verkiest om drankverpakkingen te gebruiken, dan worden die met 
de leerlingen terug meegegeven naar huis. 

 Verkeersveiligheid 
 
Wij verwachten van u, of van diegenen die uw kinderen naar en van school begeleiden, 
rekening te houden met volgende regels. 
- Zorg ervoor dat het kind altijd het hesje draagt dat door de school werd aangeboden. 
- Vertrek thuis op tijd; haast en spoed zijn zelden goed en leiden tot onnodige frustraties. 
- Pas steeds uw snelheid in de Bosstraat aan: de omgeving is immers zone 30. Wees extra 
voorzichtig bij het openen van portieren en het kruisen van tegenliggend verkeer. 
- Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Het Bunswijkpad langs de spoorweg wordt voor 
fietsers en voetgangers gereserveerd. Fietsers moeten extra rekening houden met de zwakkere 
voetgangers. 
- Fietsers en voetgangers hebben als zwakke weggebruikers in de straat en op de parking 
absolute voorrang. 
- Laat de weg tot het schoolplein steeds vrij en blokkeer de doorstroming naar en van de kiss- 
& rideparking niet door wildparkeren. Over de ganse oprijlaan geldt een parkeer- en 
stilstandverbod. 
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- Loop nooit met uw kinderen achter geparkeerde auto’s over een parkeerterrein, maar ga 
steeds via de kortste weg naar de verkeersluwe zone voor de schoolpoorten. 
- Wees steeds hoffelijk en anticipeer op de fouten die anderen maken en zeker op de fouten 
van kinderen! 
 

 Stappenplan pestproblematiek 

 Wanneer u een vermoeden van pesten heeft, kunt u dit melden aan de leerkracht, de 
zorgcoördinator of via de meldknop op onze website. 
De school hanteert verschillende methodes afhankelijk van de situatie en afhankelijk van de 
persoonlijke instelling van de leerling(en). De zorgcoördinator is de aangewezen persoon om 
daarover in gesprek te gaan. 
Op de website kunt u het pestactieplan vinden. 

 

14. Bewegingsopvoeding 

 
De school volgt de reglementering hieromtrent: twee lestijden van vijftig minuten per week. 
Gewoonlijk is dat één uur zwemmen en één uur bewegingsopvoeding per week. Deze 
lestijden worden gegeven door de leerkracht L.O. of de leerkracht van de klas zelf. De lessen 
bewegingsopvoeding zijn van even groot belang als alle andere lessen. Mogen de kinderen 
aan deze lessen of aan bepaalde activiteiten niet deelnemen, dan is een briefje van een 
geneesheer vereist. 
Leerlingen uit de lagere klassen trekken de dag van de gymles en de zwemles kleren aan die 
ze zelf kunnen aan en uitdoen. 
Gymuitrusting lagere school: 
- eenvoudige witte turnpantoffels of sportschoenen met lichtgekleurde zolen 
- groene T-shirt met logo verkrijgbaar in de school 
- blauwe turnbroek (eveneens verkrijgbaar in de school) 
Kosten van de T-shirt en turnbroek: zie bijlage. 
Voor de kleuterschool geldt een andere regeling: deze wordt u meegedeeld via de heen-en 
weerboekjes van de kleuters. U krijgt alle gegevens via de leerkracht. 
 

15. Huiswerk 

 
Een aloud en nog steeds actueel probleem: voor sommigen altijd te veel, voor anderen nooit 
genoeg.  De school wil zeker niet overdrijven maar het is niet meer dan normaal dat er moet 
gewerkt en gestudeerd worden. Het kan helemaal niet de bedoeling zijn dat lagere 
schoolkinderen na schooltijd nog uren bezig zijn; aan de leerkrachten wordt uitdrukkelijk 
opgelegd dat ze de taakbelasting van de kinderen goed bewaken. Als ouder is het wellicht 
zinvol om ook de andere tijdsbesteding van de kinderen voor ogen te houden. De druk komt 
niet altijd van de school. 
Als richtlijn hanteren wij de volgende tijd om aan huiswerk en lessen te spenderen:  
Eerste graad: 20 min.    Tweede graad: 35 min.    Derde graad: 50 min. 
 

 



31 

 

 

16. Agenda van uw kind 

 

De leerkrachten kijken de klasagenda van de kinderen dagelijks na. We dringen er dan ook 
op aan dat de ouders de agenda regelmatig nakijken, minstens eenmaal per week 
ondertekenen en de werken en de lessen van de leerlingen goed opvolgen. Controle en 
interesse van de ouders is onontbeerlijk. Er is geen enkele lagere schoolleerling die volledige 
zelfstandigheid aankan.  Bovendien is interesse vanwege de ouders een niet te onderschatten 
motivatie. Als taken/lessen om één of andere reden niet kunnen worden gemaakt/geleerd, 
graag een seintje aan de leerkracht. Daar kan geen sanctie uit voortvloeien 

 17. Revalidatie / Logopedie 

 

 In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden 
omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 
- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
- behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 
per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 
volgen tijdens de lestijden.  

 Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt. 

- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden. 

- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
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- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en 
de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  

- Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,. 

 De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 
door de school aan de ouders meegedeeld. 

  

18. Privacy 

 Om haar werk goed te doen moet de school van uw kind een aantal gegevens hebben en 
bijhouden.  Het is allicht geruststellend dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (8/12/92) 
van toepassing is op de persoonsgegevens die de school opvraagt voor haar 
leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding. U hebt het recht deze persoonsgegevens, 
voor zover ze betrekking hebben op uw kind of uzelf, ter inzage op te vragen en ze zo nodig 
te laten verbeteren binnen de door de wet vastgestelde termijn. Documenten die gegevens 
opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt 
aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”. 
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website…  Voor de publicatie van 
gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke 
toestemming, overeenkomstig de privacywet.  Voor de publicatie van niet-geposeerde, 
spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als 
toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan 
de directie. 

 Verwerken van persoonsgegevens 

 De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 
enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft 
je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten 
verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-
specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon 
op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens 
inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de 
overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen 
de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de 
hoogte.  
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 Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw kind zijn nooit tussen 
scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 
een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te 
geven. 

 Recht op inzage en toelichting 

 Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd 
worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven 
die betrekking hebben op medeleerlingen. 
 

19. Participatie 

 
Schoolraad 

 Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 
wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

 De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

 In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
 
Oudervereniging 
 
Ouders die zich wensen te engageren, kunnen lid worden van de oudervereniging. Dit is een 
groep actieve ouders met een groot hart voor school en kinderen. De oudervereniging 
ondersteunt de school en biedt een luisterend oor voor de vragen en de noden van ouders. 
Dankzij de oudervereniging kan de school initiatieven nemen die het schoolgebeuren 
ondersteunen. Naast de oudervereniging bieden nog vele andere personen zich aan voor 
vrijwilligerswerk. 
 

20. Klachtenregeling 

 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de voorzitter van het schoolbestuur. 

 Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 
kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om 
via bemiddeling tot een oplossing te komen. 
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 Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 
kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze 
commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en 
ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 
nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen 
van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. 

 Het correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen 
als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 
betrekking heeft. 
- de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 
- de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 
- de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 
ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 
- de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen.  
 
De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 
- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 
betrekking hebben over een misdrijf); 
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 
- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 
genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

 Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement dat beschikbaar is via 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling 
heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 
schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden 
gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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21. Infobrochure onderwijsregelgeving 

 De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 
Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items 
die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
 

22. VCLB 

 
Onze school werkt samen met:  

 VCLB Leuven 
 Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs 
 Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven 
 Tel:  016/28 24 00  Fax: 016/28 24 99 
 info@vclbleuven.be directie@vclbleuven.be www.vclbleuven.be 

 In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding. De CLB-

 anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, leerkrachten en interne zorg. CLB-ankers 
 zijn op vaste tijdstippen aanwezig op school. De arts en paramedisch werker van het CLB 
 staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid.  

 De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
 onze school vind je: 
 - op de website van de school; 
 - op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen); 
 - in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 

1. Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

 Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Meer 
 uitgebreide informatie vind je op www.vclbleuven.be. In de loop van het schooljaar krijgen 
 ouders en leerlingen concrete informatie over medische onderzoeken, eventuele inentingen 
 of andere initiatieven van het CLB.  

 Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling 
 staat centraal in onze begeleiding en heeft recht op informatie, hulp en privacy. Dit geldt 
 ook voor de ouders. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee 
 over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook 
 ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLB-medewerkers streven 
 naar een goede samenwerking tussen alle partners. 

 Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan 
 informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen: 
 - Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt. 
 - Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten. 
 - Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als een leerling of zijn ouders vragen hebben 
 over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.  

mailto:info@vclbleuven.be
mailto:leuven@clb-net.be
http://www.vclbleuven.be/
http://www.vclbleuven.be/
http://www.vclbleuven.be/
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 - Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en 
 als kiezen moeilijk is. 

 Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de leerling en de school naar 
 gepaste hulp. 

 Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan. 
 - In de  2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek. Ter 
 voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te 
 vullen. 
 - Een gedeeltelijk medisch onderzoek is voorzien in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar 
 en in het derde leerjaar in de lagere school. 
 - Alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs krijgen een volledig medisch onderzoek bij 
 instap en nadien om de twee jaar. 
 - De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke 
 ziekten. 
 - Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 

 Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 De CLB-medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders en school de wenselijke 
 aanpassingen in kaart. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden een verslag opstellen dat 
 recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of een individueel 
 aangepast curriculum in het gewoon of buitengewoon onderwijs. 
 

2. Samenwerking school - CLB 

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB stellen een 
gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. Via de schoolraad 
kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. 
CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed. 
School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding 
op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het 
beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens 
in het CLB-dossier. 
  
3.   Hoe werkt het CLB? 

 CLB-medewerkers bieden hulp op vragen van leerlingen, ouders of leerkrachten. Zij werken 
 samen met hen aan oplossingen. Ouders beslissen mee over de stappen in de begeleiding en 
 worden maximaal betrokken. Bij oudere leerlingen (+12 jaar) beslist de leerling over het 
 verloop van de begeleiding. 
 Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De 
 begeleiding wordt enkel verder gezet als de leerling (+12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) 
 hiermee instemmen. 
 Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische 
 onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten en 
 de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. 
 De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij deel uit 
 van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar.  
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 De begeleiding van het CLB is gratis.  
 CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie. 
 Het medisch onderzoek gebeurt door de arts en paramedisch werker van het CLB. In 
 uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere 
 arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. 
 De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en kunnen in 
 overleg met ouders en leerlingen naar hen doorverwijzen. Voor intensieve vormen van 
 begeleiding binnen de integrale jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen. Het 
 CLB kan in specifieke situaties ook helpen met het aanvragen verhoogde kinderbijslag. 
 Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie of een 
 vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot overleg of 
 begeleiding.  

 Het CLB-dossier 

 Wat staat er in een CLB-dossier? 

 Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de medische 
 onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt volgens vastgelegde 
 regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 Mag je het CLB-dossier inkijken? 

 De leerling (+12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in het 
 CLB-dossier. Dat  gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die 
 de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de 
 privacy van anderen schenden. 

 Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert? 

 Als een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het 
 dossier 10 dagen na de start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit 
 niet wenst, moeten de ouders (-12 jaar) of de leerling (+12 jaar) binnen de 10 dagen 
 schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. 
 Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte CLB-
 opdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval 
 overgedragen. 

 Wat gebeurt er met het dossier als je het onderwijs verlaat? 

 Wanneer een leerling het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt het dossier bewaard 
 op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de 
 laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan 
 beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 
 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd. 

 Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? 

 Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke 
 ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte 
 zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een 
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 melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, 
 hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), 
 kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), 
 schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose.  Bij twijfel nemen ouders best 
 telefonisch contact met de CLB-arts. 
 De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de 
 behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende 
 melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst 
 infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02-512 93 89. 
 De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke 
 maatregelen. 
  
 Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen? 

 Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in principe ook  
 zelfstandig oordelen: of je ingaat op een begeleidingsvoorstel; of je ouders toegang krijgen  
 tot de gegevens over jou in je dossier; om de overdracht van je dossier te weigeren.   

 Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk.  

 

BIJDRAGEREGELING 

 
De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas wordt gewerkt.  Onderstaande 
diensten/voorwerpen zijn in de school te verkrijgen.  

 
Verplicht in de lagere school 
 
Sportkledij 
- turnbroekje       11 euro   
- turnbloesje       11 euro 
- set        20 euro 
De sportkledij werd uit de scherpe maximumfactuur gehaald tijdens de schoolraad van 24/01/08. 
 
Vrijblijvend aangeboden 
 
Speeltijd/refter (facultatief) 
- soep        0.75 euro  
- maaltijden + soep kleuterschool    3.00 euro  
- maaltijden + soep lagere school    3.75 euro  
 
Tijdschriften 
- Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland   37 euro /jaarabonnement    
               
- Doremini, Doremix, Doremi    35 euro /jaarabonnement    
               
- Vlaamse filmpjes      31 euro /jaarabonnement 
 
Noot 
Folders, brochures, reclame, flyers … meegegeven via de school, houden op geen enkele manier een 
verplichting in en zijn dus steeds vrijblijvend. 
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Prijs per kopie (enkel bij opvraging door ouders van leerlingengegevens): €0,08 

 
Toezichten (facultatief) 
 
- voor- en naschoolse opvang:  
U ontvangt een afrekening voor de opvang via de VZW Stedelijke Kinderopvang van de stad 
Leuven.  De kostprijs van de opvang is 0,45 euro per begonnen kwartier: voor 8 uur, na 16 uur en 
woensdag vanaf 12.15uur.  Het einduur van de studie is 18 uur.  Komen de kinderen na 8 uur aan, 
wordt er niets aangerekend.  Voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig in de 
opvang verblijven, wordt er een gezinskorting toegepast (2de kind -20%, 3de kind -30%, 4de en 5de 
kind -40%).  Afhankelijk van uw inkomen, kunt u aanspraak maken op een sociaal tarief, wat een 
globale korting van -40% inhoudt.  Voor verder vragen kunt u terecht bij de VZW Stedelijke 
Kinderopvang kinderopvang@leuven.be of 016/272639.  Het systeem kan mogelijks wijzigen als de 
VZW Stedelijke Kinderopvang ook het personeel overneemt. 
 
- refter en middagopvang 
De bijdrage voor het gebruik van de  refter en de middagopvang zal aangerekend worden.  Dit 
geldt enkel indien uw kind op school blijft eten. De bijdrage zal jaarlijks €60 bedragen indien uw 
kind 3 of 4 dagen per week op school blijft eten. 
De kostprijs wordt aangerekend per trimester: eerste trimester €25, tweede trimester €20, derde 
trimester €15 
Kinderen die 1 of 2 dagen per week komen, betalen de helft van de bedragen. 
Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin zal geen kost aangerekend worden. Indien u recht heeft 
op een studietoelage, kan u sociaal tarief aanvragen (= helft van de prijs). U komt daarvoor met 
het bewijs van ontvangst studietoelage (of het bewijs van vorig schooljaar) naar de school. Na het 
kalenderjaar wordt er door de school één fiscaal attest per kind uitgereikt. 
 
 
Zwemmen : Voor het zwemmen neemt de school de kosten op zich. 
 
 
 
Maximumfactuur 
 
 
Pedagogische activiteiten (scherpe maximumfactuur) 
 
Leeruitstappen en activiteiten: wij bieden een rijke waaier aan culturele, pedagogische en 
sportactiviteiten aan. Het maximumbedrag dat u in de loop van het schooljaar hiervoor mag 
verwachten is: 45 euro voor leerplichtige kleuters en 85 euro voor de lagere school. 
 
Hier vindt u een voorlopig overzicht van de activiteiten per klas/leerjaar die dit schooljaar gepland 
zijn.  Alle prijzen zijn onderhevig aan wisselende prijzen van busvervoer en inkom. 
 
Eerste kleuterklas  Sportieve uitstappen   € 4    
    Culturele uitstappen   € 20 
    Overige uitstappen/schoolreis € 21 
 
Tweede kleuterklas  Sportieve uitstappen   € 4 
    Culturele uitstappen    € 20 
    Overige uitstappen/schoolreis € 21 
 

mailto:kinderopvang@leuven.be
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Derde kleuterklas  Sportieve uitstappen   € 4 
    Culturele uitstappen   € 6 
    Overige uitstappen/schoolreis € 35 
 
1ste leerjaar   Sportieve uitstappen   € 17 
    Culturele uitstappen   € 30 
    Overige uitstappen/schoolreis € 35 
 
2de leerjaar   Sportieve uitstappen   € 13 
    Culturele uitstappen   € 30 
    Overige uitstappen/schoolreis € 42 
 
3de leerjaar    Sportieve uitstappen   € 6 
    Culturele uitstappen   € 39 
    Overige uitstappen/schoolreis € 35 
       
4de leerjaar    Sportieve uitstappen   € 6 
    Culturele uitstappen   € 10 
    Overige uitstappen/schoolreis € 64 
 
5de leerjaar    Sportieve uitstappen   € 6 
    Culturele uitstappen   € 10 
    Overige uitstappen/schoolreis € 64 
 
6de leerjaar    Sportieve uitstappen   € 6 
    Culturele uitstappen   € 10 
    Overige uitstappen/schoolreis € 65 
 
Meerdaagse uitstappen 
 
Voor de meerdaagse uitstappen mag er in de lagere school max. 425 euro aangerekend worden 
over alle jaren heen. 

 

 


