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1  Algemene informatie  

1.1 Verwelkoming 
 
Geachte ouders 
 
Van harte welkom bij de Vrije Scholen 
van Zwevezele. Onze scholengroep 
huisvest drie scholen:  
Æ De Regenboog in het centrum 

(Pastorijstraat 25B) van Zwevezele; 
Æ De Horizon op de Hille  

(Sint-Jozefstraat 7); 
Æ De Vlieger in de Pastorijstraat       

( nr 55). 
We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze scholengroep stelt.  
 
In onze scholengemeenschap kiezen wij er voor werk te maken van wat op ons af 
komt. We zijn niet bang om mee te evolueren, creatief om te gaan met nieuwe 
uitdagingen en om ons waarde(n)vol te engageren in onze opvoedings- en 
onderwijstaak. We voelen ons gesterkt in een open – school – team waarbinnen elke 
participant zichzelf mag zijn: van kleuter tot leerkracht, van ouder tot 
beleidsverantwoordelijke, van leesmoeder tot directeur, van mens tot mens.  
 
Bewust van de zorg en bekommernis die hiervan uitgaat, blijven wij ons profileren als 
een school die communicatief wil zijn met al haar betrokkenen en waar elk overleg tot 
doel heeft de beste keuze te maken.  
Opvoeden blijft voor ons samen de toekomst aanpakken, goede banen uitstippelen, 
liefdevol en kordaat leiden en begeleiden, rustig, zelfzeker en met heel veel geduld en 
wijsheid.  
 
Om dit alles concreet gestalte te geven in het kwaliteitsonderwijs dat de Regenboog, 
de Horizon en de Vlieger aanbieden, blijven onze leerkrachten en medewerkers 
leerinhouden aanpassen op ieders maat. We bieden levensecht, hedendaags en 
modern onderwijs aan. We leven christelijke waarden voor en we scholen permanent 
bij om het schoolwerkplan levendig te houden.  
Vanuit deze perspectieven groeit een eigen sfeer, waarbinnen uw voorstellen en 
bekommernissen steeds bespreekbaar en welkom zijn. Wij hopen dan ook dat u onze 
“huisstijl” blijft vertrouwen en hem verder mag ontdekken. 
 
Met deze brochure willen wij u degelijk informeren. 
We hopen dan ook dat u rustig de tijd neemt om deze brochure ter hand te nemen.  
Veel leesgenot! 
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    Dag kinderen van de Regenboog 
Dag kinderen van de Horizon 
Dag kinderen van de Vlieger 

 
 

Van harte welkom op onze school. We zijn blij dat je deel wil uitmaken van onze scholengroep. 
Je ouders hebben een goede keuze gemaakt. Wij, de juffen, meesters en begeleiders willen er 
samen met jou voor zorgen dat de keuze van mama en papa daadwerkelijk de beste is voor jou. 

 
In een sfeer van vlotte afspraken willen wij samen met je leven, leren en genieten. We willen 

je voorgaan en jij mag volgen. We willen je ook weerbaar maken in deze wereld. In onze 
school mag je zijn wie je bent. 

Goede gewoonten maken nu eenmaal goede vrienden… 
 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar 
het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze 

school, willen we je graag zo snel mogelijk thuis laten voelen.  
De leerkrachten en de leerlingen zullen je hierbij zeer graag helpen.  

We wensen je een leerrijk, fijn schooljaar toe! 
 

In naam van alle leerkrachten van de Regenboog, de Horizon en de Vlieger 
In naam van het directieteam 

WELKOM JIJ 
JIJ HELEMAAL JEZELF 

NIEUW VOOR ONS 
ONBEKEND 

GOED ZOALS JE BENT 
WE ZIJN BLIJ DAT JIJ ER BENT 

EEN NIEUWE SCHAKEL IN ONZE KETTING 
EEN NIEUWE KLEUR  IN ONZE SCHOOL 

EEN VEELZIJDIG STUKJE VAN ONZE PUZZEL 
 

WE WILLEN JE GRAAG LEREN KENNEN 
WE WILLEN SAMEN MET JOU 

EEN STUK OP WEG GAAN 
WE WENSEN JOU 

VEEL ZON OP DIE WEG 
VRIENDSCHAP EN VERTROUWEN 

MENSEN MET EEN LUISTEREND OOR 
EN EEN WARM HART 
EERLIJKE KANSEN 

VEILIGHEID 
HIER EN DAAR EEN SCHUILPLAATS 

 
WE WILLEN JE DAARBIJ HELPEN 

WELKOM 
FIJN DAT JIJ ER BENT 

HET SCHOOLTEAM 
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1.2 Wie is wie? 

1.2.1 Omschrijving van de school 
De school is samengesteld uit 3 vestigingen die gemengd onderwijs organiseren 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
 

De Regenboog (lagere school) = administratieve vestiging 
Pastorijstraat 25 B  – 8750 Zwevezele 

Tel:051/61 27 39  
E-mail: evie.samoy@3span.be 

Website: http://www.vrijescholenzwevezele.be  
 

De Horizon (basisschool) 
Sint-Jozefstraat 7 – 8750 Zwevezele 

Tel:051/61 13 09 
E-mail: martine.christiaens@3span.be 

Website: http://www.vrijescholenzwevezele.be  
 

De Vlieger (kleuterschool) 
Pastorijstraat 55 – 8750 Zwevezele 

Tel:051/61 19 52 
E-mail: ronny.werbrouck@3span.be 

Website: http://www.vrijescholenzwevezele.be 
 
In de Regenboog bevindt zich de administratie en het hoofdsecretariaat van de 
scholengroep. In de Horizon bevindt zich een bijsecretariaat. In de Vlieger is geen 
secretariaat. 
 
De kleuterschool telt  verschillende peuter- en kleutergroepen. Waar mogelijk zijn de 
kinderen gegroepeerd per jaargroep, maar indien een vlotte organisatie het vraagt, 
kunnen bepaalde klassen ook bestaan uit gemengde jaargroepen (bijv. peuters samen 
met eerstekleuters, of tweedekleuters – “mini’s” – samen met derdekleuters – 
“maxi’s”). Daar wordt dan natuurlijk wel gezorgd voor een aangepast, gedifferentieerd 
aanbod.  
 
In de lagere school wordt onderwijs voor jongens en meisjes van het eerste tot het 
zesde leerjaar georganiseerd. De school werkt met een jaarklassensysteem. Waar 
mogelijk wordt gedifferentieerd gewerkt.  
Af en toe wordt de jaarklaswerking doorbroken om zo in meer homogene groepen te 
kunnen werken of juist heterogene groepen te maken (bijv. voor het niveaulezen). 
Meerdere keren per jaar worden er klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd 
(crea- en sportnamiddagen, zorgverbreding, voorbereiding muzische projecten, 
culturele uitstappen, leeruitstappen,… ). 

1.2.2 Schoolbestuur 
De inrichtende macht of schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 
schoolgebeuren en resulteert onder een VZW: Vrije Katholiek Basisonderwijs van 
Zwevezele, Pastorijstraat 25 B – 8750 Zwevezele, ondernemingsnummer: 
449.582.231.  
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen. Het 
is tevens verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  
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Alle beslissingen van het schoolbestuur worden in eenparigheid genomen. Voor de 
eigen bijscholing wordt beroep gedaan op de eigen begeleidingsdiensten (CRKLKO). 
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding 
(VSKO – VVKBAO – DPB Brugge). De volledige ledenlijst van de inrichtende macht is 
steeds verkrijgbaar bij de directeur en/of de voorzitter.  
 
Onze vrije Zwevezeelse scholen vormen samen met de vrije scholen van Wingene en 
Ruiselede een scholengemeenschap. De naam van deze scholengemeenschap is 
Driespan. Het correspondentieadres van Driespan is Beernemsteenweg 63 – 8750 
Wingene.  

1.2.3 Schoolteam 
Het beleid binnen de scholengroep wordt gedragen door een directieteam. Dit 
directieteam bestaat uit 3 directeuren, 1 zorgcoördinator en 3 directiesecretaresses. 
Elke week komt de directieraad bijeen in het bureel van de algemeen directeur.   

1.2.3.1 Directieteam 
Æ Martine Christiaens: algemeen directeur van alle vrije scholen van Zwevezele. 

Zij is verantwoordelijk voor alle pedagogische taken en coördinatie voor de 
volledige scholengroep en is ook de hoofdverantwoordelijke voor de Horizon.  
Waterboordstraat 13 – 8755 Ruiselede 
Tel:0473 39 80 95 
 

Æ Evie Samoy: pedagogisch directeur voor de scholengroep en 
hoofdverantwoordelijke voor de Regenboog. 
Spichtenstraat 2 – 87560 Meulebeke 
0473 84 16 66 
 

Æ Ronny Werbrouck: administratief directeur met organisatorische taken voor de 
volledige scholengroep. Hij is de hoofdverantwoordelijke van de Vlieger. 
P. Heinderycxstraat 11 – 8630 Veurne 
Tel:058/31 34 56 

1.2.3.2 Beleidsondersteuners 
Æ Piet Devos: zorgcoördinator voor de volledige scholengroep.  

Rijkestraat 25 – 8750 Zwevezele 
Tel:051/61 31 17 

Æ Ignace Haeck: ICT-coördinator 

1.2.3.3 Directiesecretaressen 

Æ Sophie Vandemoere (de Regenboog en de Vlieger) 
Æ Valérie Place ( de Horizon + boekhouding) 
Æ Leonore Butaye ( de Regenboog + de Horizon ) 

1.2.3.4 Leerkrachtenteam 
Het leerkrachtenteam bestaat uit kleuter- en lagere onderwijzers, leerkrachten 
bewegingsopvoeding, kinderverzorgster en zorgleerkrachten. De personeelslijst wordt 
telkens in het begin van het schooljaar meegegeven en kan verkregen worden bij de 
directie. 
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1.2.3.5 Zorgteam 
In de lagere klassen wordt het zorgteam waar nodig, ingeschakeld voor de 
begeleiding van de kinderen met individuele leerproblemen. De ouders zullen steeds 
ingelicht worden over de werking van het team. De begeleiding van dit team is in 
handen van de directie en de zorgcoördinator. Zij vormen ook de brug tussen school 
en thuis om de specifieke informatie over te maken.  

1.2.3.6 Onderhoudspersoneel 
De ploeg staat in voor de algemene netheid in de scholen.  

1.2.4 Medezeggenschapscollege 
Dit college wordt in onze school om de 4 jaar samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de volgende geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. 
 
 
 Leerkrachten Ouders Lokale gemeenschap 

De Regenboog Hannelore Benoit Sofie 
Vannieuwenhuyse 

Christelle Devos 

De Horizon Emmy 
Vandierendonck 

Vanessa Eeckeloo Rita Vanhoorne 

De Vlieger Daisy Hellebuyck Nancy Verbergt Adelheid Hemeryck 
 
 
De bevoegdheden van het medezeggenschapscollege zijn: 
Æ Rechten en plichten inzake informatie en communicatie: 

Ü een algemeen informatierecht; 
Ü het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord. 

Æ Facultatieve adviesbevoegdheid: 
Ü De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een 

schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, 
leerlingen of ouders aanbelangen. 

Ü De schoolraad kan aan de directeur een schriftelijk advies uitbrengen 
over de algemene organisatie en werking van de school. 

Æ Verplichte adviesbevoegdheid (het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over 
elk ontwerp van beslissing inzake): 

Ü de bepaling van het profiel bij aanwerving directeur; 
Ü het studieaanbod; 
Ü het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen 

en met externe instanties; 
Ü de opstapplaatsen en busbegeleiding; 
Ü de vaststelling van het nascholingsbeleid; 
Ü het beleid inzake experimenten en projecten. 

Æ Overleg (het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over): 
Ü opstellen of wijzigingen in het schoolreglement; 
Ü het schoolwerkplan; 
Ü de jaarplanning van extra muros-activiteiten; 
Ü de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren en 

punten; 
Ü het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school. 



 

Schoolbrochure versie september 2017 9/46 

 

1.2.5 Oudercomité 
Er is 1 oudercomité voor de Horizon (Hille) en 1 oudercomité voor de Regenboog en 
de Vlieger (centrum). 
De oudervereniging heeft een adviserende en relationele taak. Zij adviseert de 
schoolgemeenschap over de aandachtspunten in de schoolwerking die de aandacht 
van de ouders wegdragen. Via vertegenwoordigers in het medezeggenschapscollege 
nemen ouders ook daadwerkelijk deel aan de besluitvorming. Zij staat ook mee in 
voor het doorspelen van vragen en bedenkingen die individuele ouders meedelen.  

1.2.6 Klassenraad 
De klassenraad bestaat uit de directeur, de leerkracht van de betrokken 
leerlingen(groep), vaak aangevuld met de zorgcoördinator. Hun opdracht is het 
bepalen van een advies over een of meerdere leerlingen uit de leerlingengroep. Dat 
advies wordt aan de ouders kenbaar gemaakt.  

1.2.7 Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling / zie deel 4) 
Onze scholen maken geen deel uit van een Lokaal Overleg Platform (LOP). De interne 
beroepscommissie ad hoc basisonderwijs uitsluiting van een leerling voor het bisdom 
Brugge is: Vicariaat voor onderwijs, Beroepscommissie basisonderwijs,  
H. Geeststraat 4 – 8000 Brugge.  
Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de 
Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.  
 

1.3 Samenwerking met EXTERNEN 

1.3.1 Samenwerking met de Brugfiguur 
 
Onze school werkt samen met de brugfiguur van de gemeente  
Contact: 	 	

 	
Sociaal huis Wingene 
Brugfiguur: Larissa Lippens 	
Marktplein 5, 8750 Zwevezele 
051 61 07 16 - 0492 22 27 13 
E-mail: larissa.lippens@wingene.be 
	

Je kan er terecht met problemen en vragen over vrije tijd, school, wonen, financiën, 
kinderopvang, opvoeding, werken... De brugfiguur geeft informatie, ondersteunt 
waar nodig of zoekt samen naar oplossingen. dit kan in overleg met de school. De 
brugfiguur is meestal aanwezig tijdens de sportnamiddag van het lager onderwijs. 
 
1.3.2  Samenwerking met het CLB                 
 
Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Torhout, Papebrugstraat 8,             
8820 Torhout.                          
 
Zie verder deel 4. 
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1.3.2 Gegevens betreffende de gezondheid van uw kind 
U bent niet verplicht gegevens betreffende de gezondheid van uw zoon of dochter aan 
de school mee te delen. Toch kan het nuttig zijn dat u ons op de hoogte brengt van 
gezondheidsrisico’s, zodat we gevaarlijke situaties kunnen voorkomen en gepast 
kunnen optreden als uw zoon of dochter gevaar loopt. De school kan de gegevens 
betreffende de gezondheid van uw zoon of dochter ook nuttig gebruiken bij 
studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding en socio-emotionele begeleiding.  
De privacywet legt de school strenge beperkingen op bij het gebruik van gegevens 
betreffende de gezondheid. Zo mogen we deze gegevens enkel voor de hierboven 
genoemde doelstellingen gebruiken. Alleen de personeelsleden die lesgeven aan uw 
zoon of dochter of die betrokken zijn bij zijn of haar begeleiding, mogen deze 
gegevens inkijken. De school mag gegevens betreffende de gezondheid van uw zoon 
of dochter enkel verwerken indien u daartoe uw schriftelijke toestemming geeft. U 
kunt deze toestemming steeds intrekken.  
 
U kunt zich steeds door een arts van uw keuze laten bijstaan indien u met ons wenst 
te overleggen over de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter.  
Indien u ons de toestemming wenst te geven om bepaalde gegevens met betrekking 
tot de gezondheid van uw zoon of dochter te verwerken, dient u dit formulier verder 
aan te vullen.  
Ondergetekende, (naam van de ouder of van de meerderjarige leerling), staat de 
school toe dat ze de volgende gegevens met betrekking tot de gezondheid van (naam 
van zoon of dochter) verwerkt: (open ruimte). 

1.4 Organisatie van de schooluren 

1.4.1 Openingsuren en toegang tot de school 
De lessen lopen in De Regenboog, De Vlieger en De Horizon van 
8u35 tot 11u45. In de namiddag starten we om 13u15 en de lessen 
eindigen om 16u. Op vrijdag eindigen de lessen om 15u.  
Op woensdag eindigen de lessen om 11u20. 
Een kwartier voor de aanvang van de lessen worden de speelplaatsen opengesteld en 
is er toezicht. In normale omstandigheden worden de kinderen dus op school 
verwacht tussen 8u20 en 8u35 en ’s middags tussen 13u en 13u15. 
Wie te vroeg komt, mist het georganiseerd toezicht. Wie te laat komt, stoort de 
lessen. 
 
In de Horizon en de Vlieger (hier enkel voor kleuters) wordt er voor- en naschoolse 
opvang georganiseerd: ’s morgens van 6u50 tot 8u20 en ’s avonds van 16u15 tot 
18u30. De vrijdag start dit dan om 15u15. Op woensdagnamiddag is er ook opvang 
tot 12u50 !  
Kinderen die naar de gemeentelijke opvang willen, worden vanuit onze scholen naar 
daar gebracht met de schoolbus.  

1.4.2 Veiligheid op weg naar of van school 
Naast de verkeerslessen waarbij de schoolomgeving verkend wordt, hebben wij ook 
een aantal specifieke tips die de veiligheid ten goede komen. 
Æ Wie per fiets naar school komt, wordt geacht met een fiets te rijden die voldoet 

aan de huidige verkeersnormen. We raden ook een fietshelm en een fluojas ten 
zeerste aan. Voetgangers en fietsers kunnen de Regenboog bereiken via het 
Wegeltje in de Pastorijstraat (Golem) of via de nieuwe wegel naast de Vlieger. 
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Æ Wanneer u uw kind met de wagen naar de Regenboog brengt, raden we aan te 
parkeren op de grote parking in de Tramstraat en het laatste stuk te voet af te 
leggen. Een gemachtigd opzichter helpt u en/of uw kinderen de Pastorijstraat 
dwarsen ter hoogte van het Wegeltje naar de Golem.  

Æ Na school worden alle kinderen van de Regenboog die afgehaald worden, in rij 
naar de parking in de Tramstraat gebracht. Deze rij gaat verder naar de hoek van 
het Marktplein. 

Æ Er is ook een rij voorzien naar het Eikenhof en de Vlieger, enkel voor de kinderen 
die daar samen met een broertje en/of zusje uit de Vlieger afgehaald worden en 
voor de kinderen die verder in die richting naar huis moeten.  

Æ Wanneer uw kind met de wagen naar de Horizon wordt gebracht, verwachten wij 
dat u de wagen aan de kerk parkeert en u de kinderen begeleidt tot aan het hek. 

Æ De kleuters van de Vlieger kunnen bij de aanvang van de school afgezet worden 
aan de kleine speelplaatspoort rechts van het schoolgebouw. Zij kunnen afgehaald 
worden via de grote voordeur.  

Æ Sta uw kind niet aan de overkant van de straat op te wachten. Wacht uw kind op 
aan de afgesproken plaats(en). Verwacht in geen geval dat de leerkracht een groep 
leerlingen achterlaat om uw kind naar de overkant te brengen.  
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1.4.3 Middagpauze 
De leerlingen die over de middag op school blijven, worden 
opgevangen op de speelplaats.  
De verantwoordelijken voor het middagtoezicht begeleiden de 
kinderen naar de refter. Er wordt in 2 groepen gegeten.  
Er wordt dan ook nauwlettend op toegezien dat elk kind 
voldoende en rustig kan eten. 
We bieden de leerlingen volgende keuze aan: 
Æ volle maaltijd: soep, hoofdgerecht, water 
Æ een eigen broodmaaltijd met of zonder soep 
Kinderen die een broodmaaltijd nemen krijgen kraantjeswater of 
kunnen hun eigen flesje water meebrengen. 

1.5 Voor- en naschoolse opvang + studie op school 

1.5.1 De Horizon 
Deze opvang wordt georganiseerd in de kleuterzaal van de Horizon of in de turnzaal. 
De opvang wordt verzorgd door mevrouw Veerle Vantornout en 
door mevrouw Bianca Feys. 
Op maandag- en dinsdagavond kan ook avondstudie gevolgd 
worden van 16u15 tot 17u. Hiervoor neemt u best contact op met 
de school.  

1.5.2 De Regenboog 
In de Regenboog is er geen opvang voorzien. Er is wel 
avondstudie mogelijk op maandag- en dinsdagavond van 16u15 tot 17u. Hiervoor 
neemt u best contact op met de school.  

1.5.3 De Vlieger 
In de Vlieger staan mevrouw Wendy Vandekerckhove en mevrouw Eveline Dewulf  in 
voor de opvang van de kleuters.  

1.6 Leerlingenvervoer 
In het belang van uw kind(eren) richt de VZW Driespan ochtend- en avondvervoer in voor 
alle scholen in Wingene en Zwevezele.  De schoolbus zal normaal 2 maal per dag halt 
houden bij u of in uw buurt, op een vaste plaats en op een vast tijdstip.  
 
1 Kinderen kunnen alleen mee met de bus, indien zij in het bezit zijn van één of 

ander abonnement of een rittenkaart.  Er is keuze tussen volgende abonnementen 
die je kan kiezen voor ’s ochtends en ’s avonds, maar ook voor ’s ochtends of  
‘s avonds: 

a jaarabonnement 
b trimesterabonnement 
c maandabonnement. 

2 De prijzen van de abonnementen werken als volgt: voor het tweede kind is er 
een korting voorzien en het derde en volgende kind rijdt altijd gratis mee 
(uitgenomen voor een rittenkaart).  Onderaan de tabel zie je ook het tarief voor 
een rittenkaart.  
 

3 Het jaarabonnement is per rit het goedkoopste systeem: 0,85 euro voor het 
oudste kind, 0,68 voor het tweede kind en gratis voor het derde.  (Als we even 
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vergelijken met opvangtarieven, stellen we vast dat een oudste kind 1 euro betaalt 
per begonnen half uur.)  Voor het schooljaar 2017-2018 willen wij opnieuw 
alle jaarabonnementen promoten.  Ouders die een contract ondertekenen 
voor een jaarabonnement (vol of half), betalen voortaan elke maand één 
tiende van de factuur.  Dat betekent dat bv. een vol abonnement voor een 
oudste kind van 297 euro, maandelijks op de schoolrekening komt ter 
waarde van 29,7 euro. 

 
1ste 
kind 

2de 
kind 

vanaf 
3de kind 

Jaarabonnement voor 's ochtends EN 's avonds 297,00 238,00 gratis 
Jaarabonnement voor 's ochtends 186,00 149,00 gratis 
Jaarabonnement voor 's avonds 186,00 149,00 gratis 
Trimesterabonnement voor 's ochtends EN 's avonds 153,00 122,00 gratis 
Trimesterabonnement voor 's ochtends 89,00 71,00 gratis 
Trimesterabonnement voor 's avonds 89,00 71,00 gratis 
Maandabonnement voor 's ochtends EN 's avonds 70,00 56,00 gratis 
Maandabonnement voor 's ochtends 39,00 32,00 gratis 
Maandabonnement voor 's avonds 39,00 32,00 gratis 
Rittenkaart van 20 beurten 45,00 45,00 45,00 

 

4 Kinderen die dicht wonen bij de school (op minder dan 500 m) komen te voet of 
per fiets naar school, al dan niet onder begeleiding van de ouders.  (De zone voor 
de stappers en de trappers is te zien op de schoolroutekaart.) 

5 Kinderen die willen meegaan met de schoolbus worden enkel vervoerd naar de 
school en terug op de parochie waar ze wonen, zijnde: de Horizon, de 
Regenboog, de Vlieger, St.-Jan, St.-Elooi, Wildenburg en de Wingense 
Centrumschool. 

Gelieve het nodige te doen om de kinderen tijdig op de 
plaats van de halte te brengen. Dit houdt in dat uw 
kind(eren) reeds enkele minuten op voorhand klaar 
staat/staan onder uw (of een door u aangeduide 
persoon) verantwoordelijkheid en toezicht, alsook dat u 
de kinderen begeleidt tot op de bus. Zo de kinderen niet 
aanwezig zijn op de juiste plaats en het juiste uur, 
vervolgt de schoolbus zijn weg, zonder op hen te 
wachten. Indien de bus ernstige vertraging oploopt of 
helemaal niet afkomt, proberen wij u hiervan op de 
hoogte te brengen. 
Gelieve ook het nodige te doen om de kinderen tijdig op 
te wachten aan de halte. Dit houdt in dat u (of een door 
u aangeduide persoon) reeds enkele minuten op 
voorhand klaar staat om de kinderen op te vangen aan 
de bus en onder eigen verantwoordelijkheid en toezicht 
begeleidt naar huis. Na het afzetten van de kinderen 
vervolgt de bus onmiddellijk zijn weg. Indien de bus niet 
tijdig aankomt, raden wij u aan, contact op te nemen 
met de school. 
 
De VZW Driespan wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen die de kinderen 
overkomen vooraleer ze de bus zijn opgestapt en vanaf het moment ze de bus zijn 
afgestapt. Het busvervoer gebeurt in het belang van uw kinderen: het bezorgt hen meer 
zekerheid op de weg van en naar huis. Wij wensen dan ook dat dit busvervoer in de beste 
orde verloopt en dat ieder hierbij zijn inbreng heeft. 
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1.7 Organisatie van de oudercontacten 
Op het eind van de vakantie voor de kleuters en begin september voor het lager 
nodigen wij de ouders en kinderen uit naar een infonamiddag of -avond. Daar maak je 
kennis met de titularis en met de klasinfrastructuur. 
Nieuwe leerlingen, zowel peuters, kleuters als leerlingen van de lagere school, kunnen 
samen met hun ouders en de directie een rondleiding krijgen in de school. Hiervoor 
wordt best een afspraak gemaakt. 
Bij een schoolverandering tijdens het schooljaar neemt de klastitularis zo snel 
mogelijk contact op. Wanneer u tijdens de schooluren de leerkracht wenst te spreken, 
neemt u eerst contact op met de directeur of met de directiesecretaresse. Ga tijdens 
de schooluren nooit zelf naar de klas toe. Ook via de schoolagenda kan u een 
schriftelijk contact met de school verzorgen.  
Tijdens het schooljaar organiseren wij ook heel wat oudercontacten, info-avonden 
zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere school, openklasdagen, 
leerplanavonden,… . 

1.8 Inschrijven van leerlingen ( zie ook deel 4 ) 
Ons schoolbestuur voorziet, in overleg met de scholen van de 
scholengemeenschap Driespan, in volgende inschrijvingsprocedure: 
Æ In de loop van februari wordt de capaciteit van elke vestiging voor 

het volgende schooljaar bepaald. 
Æ Vanaf de eerste schooldag van maart kunnen de kinderen van de 

eigen personeelsleden voor dat volgende schooljaar inschrijven, 
alsook alle broers en zussen (ook half- en stief-) van kinderen die al in onze 
scholen ingeschreven zijn.  

Æ Vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie kunnen dan alle andere kinderen 
voor dat nieuwe schooljaar inschrijven.  

Alle inschrijvingen gebeuren tijdens de openingsuren van de school of voor nieuwe 
peuters op de infodag voorafgaand aan de vaste instapdata.  
 

1.9 Omgaan met leerlingengegevens ( zie ook deel 4 ) 
 

De school houdt rekening met de 
privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie 
dat alle persoonlijke gegevens enkel door de 
directie aangewend worden onder de toepassing 
van de wet ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Ouders hebben het recht deze 
gegevens op te vragen en zo nodig te laten 
verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op 
hun kind en zichzelf. 
 
 
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 
die leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke 
gegevens de school over jou 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.   
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2 Pedagogische projecten van de Regenboog, de 
Horizon en de Vlieger 

Van elke ouder durven wij verwachten dat hij/zij éénsgezind en loyaal achter de 
identiteit en het opvoedingsproject van onze schoolgemeenschap staat. We hopen ook 
dat u onze pedagogische stijl naar buiten toe positief wil uitdragen. In dit hoofdstuk 
beschrijven we graag enkele uitgangspunten waarop ons opvoedingsproject geënt is. 

Voor verdere informatie kunt u steeds bij de teams en de directie terecht. 
 

2.1 Pedagogisch project lagere school De Regenboog 
 
 

Een kind op onze Regenboogschool 
is geen vat om te vullen, 

maar een vuur om aan te wakkeren! 
 
 
Æ Onze lagere school begeleidt kinderen in het ontdekken en ontwikkelen van kennis, 

vaardigheden en attitudes. 
Æ Onze school straalt openheid uit net zoals een regenboog. Die boog wijst ons ook 

op onze verbondenheid met alle betrokkenen die mee school maken. Die boog 
bezit een spectrum aan kleuren: iedereen mag uniek zijn. 

Æ De naam van onze school herinnert aan het verhaal van Noah (Gen. 6-9). De 
regenboog is er het – ontwapenend – teken van verbondenheid en de wil telkens 
een nieuwe start te maken. 

Æ De christelijke inspiratie van onze school roept ons op om aan ieder kind telkens 
een nieuwe kans te bieden en een eigen kleurenpalet te ontwikkelen.  

Æ We moedigen leerlingen aan in zichzelf te geloven en vertrouwen te hebben 
in anderen. We willen hen ook weerbaar maken. 

Æ Onze aanpak is zacht als het kan, kordaat als het moet.  
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2.2 Pedagogisch project basisschool De Horizon 
 

Æ De openheid, oneindigheid, het weidse van de horizon inspireert ons om een school 
te zijn met open geest die kinderen aanspreekt op hun positieve kracht. 

Æ Op onze school willen we grenzen verleggen maar ook grenzen stellen, rechtlijnig 
als een horizon. 

Æ De naam van onze school herinnert aan het verhaal van de “Barmhartige Vader” 
(Lc 15, 20-30) die zijn zoon al van aan de horizon zag komen en hem met open 
armen verwelkomde zodat hij zich opnieuw THUIS kon voelen.  

Æ De christelijke inspiratie van onze school roept ons op om elkaar nieuwe kansen in 
het leven (leren) te geven, keer op keer. 

Æ Wij vormen samen één groep, één gemeenschap, hecht verbonden met eerbied 
voor ieders eigenheid. 

Æ De Horizon, de Hille, is een school met een Hart. Wij zorgen voor kinderen en voor 
mensen die elkaar dragen en die gedragen worden.  

 
 

2.3 Pedagogisch project kleuterschool De Vlieger 
 

Æ Onze school wil, net als een vlieger, energiek zijn, speels en vol overgave. We 
willen kinderen op eigen vleugels laten vliegen en hen voldoende touw geven, 
maar hen niet helemaal los laten. We blijven dus VERBONDEN. 

Æ De naam van onze school herinnert aan het verhaal van de adelaarsvleugels  
(Dt 32: lied van Mozes vers 11). “Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij 
hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met 
uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht… op 
eigen kracht”. 

Æ De christelijke inspiratie van onze school roept ons op om kinderen telkens nabij te 
zijn, zodat ze zich gedragen weten door mensen die van hen houden.  

Æ Onze kleuterschool begeleidt kinderen in hun levensgroei. We bieden hen kansen 
tot ontmoeten, zelfstandig spelen, explorerend beleven en 
ontwikkelingsondersteunend leren. Onze school brengt de kinderen op een speelse 
manier hogerop, net zoals een vlieger.  

Æ We moedigen onze kleuters aan zich een weg te banen doorheen het leven.  
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3 Schoolafspraken 

3.1 Te laat komen 
Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig 
op school toekomt.  
Kleuters die te laat komen worden door hun ouders vergezeld tot aan de schoolpoort 
waar de kinderverzorgster de kleuter naar klas brengt.  
Elke leerling die laattijdig op school aankomt, dient dit te kunnen verantwoorden aan 
de klastitularis. Wanneer de klastitularis oordeelt dat de reden door de ouders dient te 
worden bevestigd, zal deze een nota in de agenda plaatsen. Bij frequent te laat 
komen, oordeelt de klastitularis welke maatregel er wordt genomen.  

3.2 Huiswerk – agenda’s – rapporten 

3.2.1.1 Huiswerk 
Elke klastitularis, taak- of ambulante leerkracht, oordeelt welke lesonderdelen als 
huistaak worden meegegeven. Het zal in geen enkel geval gaan om nieuwe leerstof 
maar wel degelijk om inoefeningen van wat die dag aan bod kwam in één van de 
lessen. Vooral in wiskunde kan de huistaak gedifferentieerd worden. Dit wil zeggen 
dat niet iedereen dezelfde oefeningen dient te maken. Het is de klastitularis die het 
aantal en het soort oefeningen duidelijk maakt. Wanneer ouders zien dat hun kind 
moeite heeft met het maken of begrijpen van de oefening, maken zij dit via de 
agenda over aan de klastitularis. 
 
Controle van huiswerk en klastaken is erg belangrijk. Op klastaken en huiswerk 
worden vaak punten gezet, ook voor zorgzaamheid. Iedereen kan een taak vergeten. 
Schriften of boeken worden niet meer opgehaald na de lesuren. De titularis houdt hier 
rekening mee. Taken die zonder geldige reden meerdere keren niet gemaakt worden, 
zullen samen met een extra opdracht worden opgegeven en door de ouders 
ondertekend worden. Ook slordige taken worden opnieuw gemaakt.  

3.2.1.2 Agenda 
De agenda van de leerlingen wordt als instrument voor het leren studeren gebruikt. 
Leren plannen, zelf leren een agenda raadplegen voor taakjes en opdrachten is een 
essentieel kenmerk van studie en van studieplanning. Tevens biedt een klasagenda de 
mogelijkheid om heen en weer informatie te geven tussen thuis en school. Op school 
wordt klassikaal met deze agenda gewerkt. Vanaf de 3e graad worden aanzetten 
gegeven om die individueel aan te vullen en stipt bij te houden.  
Agenda’s worden in de school aangeboden. Doordat ze dagelijks mee de boekentas 
ingaan, is het wenselijk dat dit werkinstrument een kaft krijgt.  

3.2.1.3 Rapporten 
De score op de toetsen en de dagelijkse taken komt op het rapport. De tijdstippen 
waarop de rapporten worden meegegeven, verschijnen in hun agenda. Voor de 
Regenboog en voor de leerlingen van de Horizon bieden we een perioderapport aan. 
Elk rapport geeft een overzicht van de resultaten voor een bepaalde periode. De 
puntenschaal stemt overeen met het aantal uren dat het weekrooster hiervoor 
voorziet. Naast de punten is er ook een duiding van de score of een beoordeling van 
de leerhouding. We voorzien ook een rubriek voor de ouders, gericht aan de school. 
Dit bevordert de communicatie met de school. Geregeld wordt bij de score ook de 
leefhouding geëvalueerd. Klemtonen komen dan te liggen op: beleefdheid, sociale 
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gerichtheid, orde en netheid, stiptheid, nauwkeurigheid, inzet, volharding, aandacht, 
zelfstandig werken, leren studeren, eerlijkheid,… 
 
Maandelijkse proeven worden door de kinderen thuis voorgelegd. De toetsen worden 
door de ouder nagekeken en ondertekend. Geregeld worden de rapporten besproken 
in de vorm van oudercontacten en rapportbesprekingen. 

3.3 Reclame- en sponsorbeleid ( zie ook deel 4 ) 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan 
een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, 
waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties 
zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op  
T-shirts.  
Voorbeelden van sponsoring zijn: 
Æ Gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters, spelletjes; 
Æ Gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 
Æ Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en 

schoolreizen; 
Æ Sponsoring van het schoolgebouw, bijv. een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten.  
 
Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het 
begrip sponsoring.  Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken wij de 
volgende regels als uitgangspunt: 
Æ Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen; 
Æ Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak 

en doelstelling van de school; 
Æ Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve 

eisen die een school aan het onderwijs stelt; 
Æ Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden; 
Æ Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, 
de scholen en de daarbij betrokkenen; 

Æ Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van de leerlingen.  

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. 
Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst 
aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in 
schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen 
beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.  
Als ouders het niet eens zijn met de beslissingen van de school over sponsoring, 
kunnen zij daarover een klacht indienen bij de  
 

Commissie Zorgvuldig Bestuur 
Departement Onderwijs 
Secretariaat-generaal 

t.a.v. Willy Van Belleghem 
Kamer 5B12 

Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
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In de Regenboog, Horizon en Vlieger wordt een sponsorbrochure opgemaakt naar 
aanleiding van het schoolfeest. Hiervoor rekruteren beide oudercomités de 
advertenties en vragen hiervoor geldelijke steun(sponsoring). 
 
Er is steeds een toelating van de directie van de school vereist voor: 
Æ Het aanbrengen van affiches of berichten in de school; 
Æ Het verspreiden van aankondigingen of drukwerk; 
Æ Het inzamelen van geld of het aankondigen van verkoopacties. 

3.4 Bijdrageregeling ouders ( zie ook deel 4 ) 
In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen 
vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven; verplichte 
uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige 
aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als 
ergens anders kunt aankopen.  Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u 
niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet 
deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt, moet u er wel een bijdrage 
voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn 
enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. 
We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt 
van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn.  

3.4.1 Betalingsmodaliteit 
Wat de leerlingen op school aankopen of verbruiken, wordt aangerekend op de 
maandrekening. De klastitularis houdt de kosten nauwkeurig bij. Deze worden op het 
eind van de maand in het secretariaat verrekend. Bij die verrekening ontvangt u een 
overzicht van de te betalen kosten.  
Voor de betaling van onze facturen hanteren wij de volgende voorwaarden: 
Æ Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres en rekeningnummer 

Regenboog-Vlieger 738-0254805-08, Horizon 738-0254801-04. 
Æ Ingeval van niet-betaling is er op de vervaldag van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 1% per maand. 
Æ Alle klachten omtrent de ontvangen factuur dienen binnen de 5 werkdagen 

schriftelijk gemeld te worden aan ons secretariaat. 
Æ Goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper. 
Æ Zolang er goederen zijn die niet betaald werden, blijven zij eigendom van de 

school.  
Æ Indien er dienstverlening (opvang, middagtoezicht, busvervoer) is, of goederen zijn 

die niet betaald werden, dan zal er van die diensten in de volgende maand geen 
gebruik meer kunnen gemaakt worden, of zullen die goederen niet meer 
aangeboden worden.  

Æ Alle geschillen dienen beslecht te worden voor het Vredegerecht te Tielt of de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. 

3.4.2 Maximumfactuur 
In het kleuteronderwijs mag er voortaan 45 euro per kleuter gevraagd worden, maar 
binnen Driespan behouden we voorlopig hetzelfde tarief als de voorbije jaren, zijnde 
25 euro voor een peuter en een eerste kleuter, 35 euro voor een tweede kleuter en 40 
euro voor een derde kleuter! 
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In het lager onderwijs mag er nu 85 euro per leerling gevraagd worden; dit biedt de 
klassen iets meer mogelijkheden om aan een aantal extra activiteiten deel te nemen. 
Maandelijks zullen wij hiervoor 8,50 euro factureren. 
Het tarief voor meerdaagse activiteiten is geïndexeerd naar 425 euro – over de 6 
lagere schooljaren! 

3.4.3 Wijze van betaling 
De betaling gebeurt via domiciliëring of via overschrijving. Contante betalingen 
worden enkel in het secretariaat aanvaard.  

3.4.4 Eindafrekening 
Op het einde van elke maand wordt een afrekening gemaakt. Wanneer rekeningen 
niet tijdig betaald worden, zal gevraagd worden cash te betalen in het secretariaat.  
Niet-tijdige betalers worden schriftelijk verwittigd. Bij nalatigheid beroepen wij ons op 
deskundigen (gerechtsdeurwaarder, advocaat,…) om de schuldvordering af te dwingen 
en op te lossen. Alle extra kosten die door ons secretariaat worden gemaakt om de 
betalingen in orde te krijgen, worden aangerekend.  
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact 
opnemen met het secretariaat of met de directie. Het is uiteindelijk de bedoeling dat 
er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij 
verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  

3.5 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 

3.5.1 Kleuters 
Elke kleuter krijgt op onze school twee uur kleuterturnen  van leermeesters 
bewegingsopvoeding. Zwemmen met kleuters voorzien we voor de derde kleuterklas. 
Het zwemmen voor de kleuters gaat door in recreatiebad “De Alk” in Wingene. 
 

 
 
Kleuters die niet aan het turnen kunnen deelnemen, geven een door de ouders of 
voogd ondertekend briefje af aan de kleuterturnleerkracht.  
Andere sport- of bewegingsinitiatieven worden door de klastitularis aan de ouders 
kenbaar gemaakt. Op de dag dat de kleuters turnen, vragen wij om gemakkelijke 
(sport)kledij aan te trekken. Sportschoenen hebben de voorkeur op gympantoffeltjes.  

3.5.2 Leerlingen lager 
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons 
aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Enkel doktersattesten rechtvaardigen 
het niet deelnemen aan een les.  
Om hygiënische redenen verplichten wij sportkledij: 
Æ Een T-shirt met het logo van de school erop; 
Æ Een donkerkleurige, korte broek; 
Æ Sportschoenen MET BLEKE ZOOL ( geen gympantoffels ). 
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Het eerste T-shirt wordt door onze oudercomités geschonken, de volgende moeten 
door de ouders op school aangekocht worden. Het sportbroekje kan door de ouders 
vrij aangekocht worden.  
 
Bewegingsopvoeding beoogt de harmonische ontplooiing van de totale 
persoonlijkheid. De bewegingsopvoeding houdt er rekening mee dat het kind een 
complexe persoon is waarin verschillende vormen van functioneren op elkaar zijn 
afgesteld en elkaar beïnvloeden. Het kind is in ontwikkeling. De bewegingsopvoeding 
respecteert de wetmatigheid van de natuurlijke ontwikkeling en draagt via haalbare 
uitdagingen bij tot de ontwikkeling van het kind. 
De leerlingen van het lager gaan om de 14 dagen naar de Sportplaneet. Deze 
sportaanpak gaat door in de sporthal. Daar kan optimaal gebruik worden gemaakt van 
de infrastructuur en de sportmaterialen. In de week dat de leerlingen niet naar de 
sporthal trekken, krijgen zij zwemles.  Op woensdagnamiddag neemt onze school ook 
deel aan sportmanifestaties georganiseerd door het SVS.  
Met de school gaan we om de 14 dagen zwemmen in het gemeentelijk zwembad De 
Alk. Het zesde leerjaar zwemt gratis, de andere leerjaren niet. De kostprijs zit in 
de maximumfactuur. In het zwembad worden kinderen met luisjes niet 
toegelaten. Jongens dragen een zwembroek, geen zwemshort, meisjes een 
badpak of sportbikini.  

3.6 Een- of meerdaagse uitstappen (extra-muros activiteiten 
of EMA’s) 

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de 
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros 
activiteiten. Wanneer uw kind niet mee mag of kan op een eendaagse uitstap, wordt 
dit vooraf aan de school gemeld. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een 
afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.  

3.7 Ongevallen en schoolverzekering 
De school sloot een verzekering af voor de leerlingen bij KBC, vertegenwoordigd door 
de heer Jan Hespel. In de schoolraad werd aangedrongen een verzekering af te sluiten 
zonder vrijstelling van kleine bedragen bij uitkering. 
Alle lichamelijke letsels die opgelopen worden in de school, zwembad, alsook de 
letsels veroorzaakt door een ongeval op weg van of naar school, bij extra-muros 
activiteiten, bij sportmanifestaties met de school, worden verzekerd.  
Materiële schade wordt niet gedekt. Hiervoor moet beroep gedaan worden op de 
familiale verzekering van diegene die het ongeluk veroorzaakt (indien dit te bewijzen 
is). Bij een ongeval contacteer je eerst de klastitularis, sportverantwoordelijke, 
begeleider of directie. Wanneer het ongeval op school gebeurt, wordt één van de 
ouders verwittigd of bellen wij het nummer op dat op de inschrijvingsfiche vermeld 
werd. De school bezorgt u de nodige formulieren die u meeneemt naar de dokter. Er 
is ook een extra informatieblad voorzien waarop alles haarfijn wordt uitgelegd.  

3.7.1 Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger 
verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te 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.  
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3.7.2 Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de 
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC 
Verzekeringen. De polis ligt ter inzage op het secretariaat.  
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.  

3.7.3 Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen 
enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten, maar er wordt wel een 
onkostenvergoeding voorzien.  

3.7.4 Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt 
bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van 
vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor 
zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die 
hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.  

3.7.5 Geheimhoudingsplicht  
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het 
strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 
vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of hun beroep 
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten 
het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen 
verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van 
acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd 
frank”. Op vrijwilligers  die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet 
van toepassing.  

3.8 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school 
begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Deze 
beslissing is bindend bij elke overgang tussen 1e en 6e leerjaar. 
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop 
van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
Leerlingengroepen worden in principe heringedeeld na 3de kleuter, tweede leerjaar en 
vierde leerjaar en kunnen ook heringedeeld worden op basis van gewijzigde instroom, 
bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum of bij gewijzigde zorgnoden. 

3.9 Orde- en tuchtmaatregelen ( zie ook deel 4 ) 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 
kan er een ordemaatregel worden genomen. 
Ordemaatregelen zijn: 
Æ Een verwittiging; 
Æ Strafwerk; 
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Æ Een te ondertekenen nota in de klasagenda; 
Æ Een tijdelijke verwijdering uit de les; 
Æ Een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directeur. 
Deze maatregelen kunnen genomen worden door elke personeelslid van de school in 
samenspraak met de directie.  
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het 
verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van onze school in het 
gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  
 
Voor de verschillende mogelijke tuchtmaatregelen verwijzen we u hier verder naar 
deel 4: “Orde en tuchtmaatregelen”. 

3.10 Persoonlijk materiaal 
Schooluitrusting, schoolgerief – ook dat van anderen – wordt 
met zorg behandeld. De school stelt gratis heel wat boeken en 
materialen ter beschikking. In ruil hiervoor vragen wij aan de 
leerlingen hiervoor goed zorg te dragen. Het kaften van 
boeken bijvoorbeeld beschermt de levensduur en verstevigt de 
kaft bij het dagelijks gebruik ervan. Het kaften of plastificeren 
van boeken raden wij aan.  
Indien de school vaststelt dat het gekregen materiaal 
opzettelijk wordt beschadigd of vernield werd, ofwel verloren 
geraakt is, dan zal de tegenwaarde van dit materiaal via de 
schoolrekening aan de ouders verrekend worden. 
 
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op school essentieel is, 
worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronische 
spelletjes, flippo’s, luxespelletjes, i-pods en/of mp-3 spelers,… thuisgelaten. Ook aan 
rages (pixar kaarten, disney stickers, kleeftatoes,…) doen wij niet mee. Elke 
vorm van ruilen is verboden op school behalve tijdens het knikkerspel. 
De leerlingen brengen ook geen boeken, schriften, multimedia mee waarvan de 
inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.  De directie en de 
klastitularis overleggen hierover en hun beslissing is onherroepbaar. De school kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. Persoonlijk 
schoolmateriaal wordt daarom getekend met de volledige naam, klas en klasnummer. 
Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten.  
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of 
verdwijning van persoonlijk materiaal. Beschadigde brillen, kleding, fiets en 
schoolbenodigdheden worden niet vergoed. Dergelijke schade kan gedekt 
worden door een familiale verzekering.  
 
GSM-gebruik op school: een GSM is op onze school enkel toegelaten na 
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de directie en dit om gegronde reden. 

3.11 Leefhouding van de leerlingen 
De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingstaak. Deze laatste 
opdracht heeft pas kans op slagen wanneer de school hierin volledig gesteund wordt 
door de ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie tussen 
ouder(s) en de school.  
Van de jongens en meisjes van onze school verwachten wij dat zij zich hoffelijk en 
voornaam gedragen, tegenover elkaar, tegenover leerkrachten en begeleiders en 
tegenover directie, CLB-medewerkers, bezoekers in de school,…. 
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Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt niet aanvaard, ook niet aan de schooluitgangen. 
We verwachten ook dat de leerlingen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend 
opstellen en dat ze zich aanpassen aan de specifieke afspraken in de refter, in de rij, 
op de speelplaats, in de thuisrijen, op het fietspad,…. 
 
Voor de kinderen die over de middag op school blijven eten, verwachten wij dat zij 
zich beleefd en gemanierd gedragen aan tafel en dat zij zowel in de refter als op de 
speelplaats het gezag van de toezichters aanvaarden. Deze mensen baseren zich 
hierbij op de geldende speelplaatsafspraken. Bij (ernstig) wangedrag of ongehoord 
taalgebruik kunnen de volgende sancties genomen worden: nota in de agenda of gele 
kaart, overleg met de ouders, tot tijdelijk of definitief verbod om over de middag op 
school te blijven eten.  

3.12 Ouders en leefregels 
Tijdens de klasuren gaan de ouders NIET rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de directeur of - wanneer hij niet aanwezig is -
van het directieteam. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan 
de ouders door de directie de toestemming verleend worden om tijdens de lesuren 
een onderhoud te hebben met een leerkracht. Dat kan echter wel na de lesuren. De 
directie of leden van het directieteam kunnen altijd aanwezig zijn bij een onderhoud 
tussen leerkracht en ouder. Onze school wil communicatief zijn. Dat impliceert een 
tweerichtingsverkeer met informatie tussen school en ouders (grootouders, 
verzorgers, kinderopvang,…). Elk voorstel vinden wij waardevol om te 
bespreken. Ongetwijfeld slagen wij er samen in de beste oplossing te vinden voor elk 
probleem. Goede afspraken maken goed vrienden. Het is maar dat je het weet.  

3.13 Pesten op school 
Iedere verantwoordelijke van onze schoolgemeenschap hecht extra aandacht aan 
pestgedrag op school. Dit betekent dat er altijd op pestsituaties wordt gereageerd. De 
pester en de gepeste leerling worden tijdelijk (zolang dat nodig blijkt uit de omvang 
van het pestprobleem) van dichtbij gevolgd. Ook preventief proberen we 
pestproblemen aan te pakken (bijv. het verbieden van samenscholende kliekjes op de 
speelplaats, het verplichten dat elke leerling speelt tijdens de speeltijd,…). 
Elke betrokkene zal uitvoerig gehoord worden. Elke vorm van signalen of informatie 
die de pester of het pestslachtoffer uitzendt, is belangrijk. Ook van de ouders 
verwachten we dat ze dit doorspelen aan de school via de klastitularis of de 
zorgcoördinator.  
Pestgedrag wordt op een personeelvergadering besproken zodat alle leerkrachten en 
begeleiders (bijv. refterpersoneel) hiervan op de hoogte zijn en er de nodige aandacht 
aan kunnen besteden. Pesten mag niet verward worden met een hoogoplopende ruzie 
of een plagerij. Als u specifieke lectuur of concrete informatie wenst, raden we aan de 
directie te raadplegen.  

3.14 Speciale toelatingen 
 

Er is een schriftelijke toelating van de ouders en de school vereist voor: 
Æ Deelname aan EMA’s; 
Æ Het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden; 
Æ Vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen; 
Æ Bepaalde afwezigheden. 
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3.15 Gezondheid, veiligheid en welzijn 

3.15.1 Luizen op school… een netelig probleem 
Elk schooljaar opnieuw worden wij met de luizenproblematiek geconfronteerd. 
Wanneer de klasgroep bedreigd wordt, schakelen wij het CLB in om effectieve 
controles uit te voeren. De aanpak van het luizenprobleem ligt echter bij de ouders 
thuis. Wij raden de natkam-methode aan. Heel wat ouders doen enorme 
inspanningen om neten en luizen te weren. Dit langdurige werk heeft echter geen 
kans op slagen wanneer niet iedereen deze zorgzame aanpak uitvoert.  
 
Leerlingen met neten en/of luizen zwemmen niet. Wanneer ouders thuis neten 
en/of luisjes vaststellen, verwittigen zij de school.  

3.15.2 Besmettelijke ziekten 
Wanneer een leerling een besmettelijke ziekte heeft, verwittigen de ouders zo vlug 
mogelijk de school. Onder besmettelijke ziekten verstaan wij: windpokken, mazelen, 
roodvonk, hersenvliesontsteking. 

3.15.3 Alarm 
Alarm wordt gegeven door middel van een sirene. Dadelijk eindigen de lessen. De 
leerlingen verlaten op het teken van de leerkracht of begeleider ordelijk het lokaal, 
deuren worden dichtgedaan maar niet gesloten, schoolgerief wordt niet meegenomen. 
De leerkracht of begeleider verlaat als laatste het lokaal en controleert of niemand is 
achtergebleven. De leerkracht begeleidt de kinderen naar de afgesproken plaats bij 
alarm. Deze evacuatie wordt op regelmatige basis op school ingeoefend.  

3.15.4 Snoepgoed 
Het meebrengen van, dus in het bezit zijn van, en het nuttigen van snoep is niet 
toegelaten op school.  

      

3.15.5 Drankjes 
In het kader van ons gezondheidsbeleid, mogen voortaan geen frisdranken of 
fruitsappen meer meegebracht worden. Leerlingen kunnen een eigen drinkbeker of 
waterflesje van thuis meebrengen. Op school is gratis water beschikbaar. Indien 
gewenst, kan op de Horizon en op de Vlieger water aangekocht worden.  
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3.15.6 Verjaardagen op school 
Bij verjaardagen mogen de leerlingen hun vriendjes vrijblijvend 
verrassen met een klein en sober traktaatje: 
Æ een zelfgemaakt gebakje; 
Æ een pudding; 
Æ wafeltjes zonder chocolade; 
Æ …. 
MAAR GEEN SNOEP! 
 
Indien u als ouder kiest om toch een ander geschenkje aan te bieden, dan kan dat 
enkel een klassengeschenkje zijn, GEEN individueel geschenk.  
De klas zal hiertoe een suggestielijst opmaken! (vraag die aan de juf/meester a.u.b.) 

3.15.7 Verkeersveiligheid  
De verkeersopvoeding van elk kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste 
begrippen van verkeer bijbrengen: zich als voetganger leren gedragen, zich aan de 
drukte van het straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden. Op 
school, in het kader van verkeer en W.O., wordt hieraan verder gewerkt in de loop 
van de schoolloopbaan.  
Het gevaar rond de schoolpoort is aanzienlijk toegenomen door de drukte veroorzaakt 
door fietsen, bromfietsen en vooral auto’s, waarmee ouders hun kinderen van en naar 
school brengen en waarbij meestal geen rekening wordt gehouden met de 
verkeerswetten inzake stilstaan en parkeren.  
Begrijpende ouders parkeren niet voor de schoolpoort en houden voet- en zebrapaden 
vrij en zorgen dat de leerlingen geen hinder ondervinden.  
 
We raden ook een fietshelm en/of een fluojasje aan voor de leerlingen die te voet of 
per fiets naar school komen.  

3.15.8 Medisch attest  
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en 
leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort.  
Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn 
ze volgens de wet strafbaar.  
Zijn er nu toch leerlingen die om bepaalde redenen medicijnen op school moeten 
nemen, dan vragen wij u een aantal regels te volgen: 
Æ De school aanvaardt enkel medicijnen met een schriftelijk verzoek van de 

ouders ( een briefje, via de agenda, … ), of met een doktersattest .  
Æ Zonder schriftelijk verzoek of doktersattest dient niemand op school medicijnen 

toe!! Ook niet bij uitzondering.  
Æ Geef de medicijnen in de originele verpakking mee! Voorzie daarop zeer 

duidelijk de frequentie en de dosering! 
U kan via het secretariaat een blanco medicijnattest aanvragen of u kan dit ook op 
onze website terugvinden. 
 
3.15.9 Rookverbod op school 
 

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor 
leerlingenbegeleiding geldt een rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en 
anderen. 
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3.16 ICT-ontwikkeling op school 

3.16.1 Algemeen 
Technologische ontwikkelingen in de maatschappij hebben, zoals alle ontwikkelingen, 
invloed op het curriculum (onderwijsaanbod of leerdoelen) van de school. 
Ook onvermijdelijk op het curriculum van onze basisschool, die kinderen voorbereidt 
om zich op een actieve manier in die maatschappij te bewegen en er als mens te 
ontwikkelen. De huidige technologie, die meer dan ooit gericht is op efficiëntere 
informatieverwerking, vormt onmiskenbaar een hoeksteen van onze zogenaamde 
informatiemaatschappij. Om zich in die maatschappij van vandaag en morgen te 
kunnen ontplooien, moeten (alle) kinderen toegerust worden met kennis, 
vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Die 
leerinhouden zorgen ervoor dat de kinderen, voor de meest diverse taken, in het 
informatieaanbod hun weg weten te vinden, dat ze uit het enorme aanbod van 
gegevens kunnen selecteren, dat ze met veel losse gegevens zelf kennisstructuren 
kunnen opbouwen, dat ze het massale gegevensaanbod kunnen beoordelen op zijn 
relevantie voor wat ze zelf willen ondernemen, dat ze op een doeltreffende wijze 
boodschappen kunnen ontwerpen en er met anderen mee kunnen communiceren.  

3.16.2 Schoolwebsite 
De school is verantwoordelijk voor de eigen website: www.vrijescholenzwevezele.be 
alsook voor de website van de leerlingen wanneer die via lesopdrachten of via de 
school op het net zouden worden geplaatst. Als de leerling een website met 
bijvoorbeeld foto’s van medeleerlingen of leraren van thuis uit online zet, is die 
leerling zelf aansprakelijk.  

3.16.3 Toestemming van de ouder(s) 
Gezien de wet op de privacy, zijn wij als school steeds 
verplicht de toestemming van de ouder(s) te vragen 
vooraleer we een duidelijk herkenbare foto van een leerling 
of een leerlingenactiviteit op het internet plaatsen. 
Deze toestemming dient op een afzonderlijk formulier te 
gebeuren. Als school zorgen wij er steeds voor dat er geen 
persoonlijke gegevens van leerlingen (namen, adressen,…) 
bij de foto of de activiteit worden geplaatst. 

3.17 Engagementsverklaring in het basisonderwijs  
Door dit schoolreglement te ondertekenen engageren school en ouders zich om 
afspraken rond 4 punten na te komen. 

3.17.1 Engagement in verband met oudercontact 
Een aantal keer per jaar organiseert de school een individueel oudercontact. Dit is een 
gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen van 
de leerling en belangrijke informatie aan elkaar kenbaar te maken. Indien de 
voorgestelde data niet passen, zoeken we graag samen naar een andere oplossing. 
Mochten er buiten deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan 
kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen voor een gesprek hierover. 

3.17.2 Engagement inzake voldoende aanwezigheid 
Vanaf 8.20 uur kunnen de leerlingen op school terecht. Er zal dan steeds toezicht zijn. 
De lessen beginnen om 8.35 uur. Het onthaal in de klas is een belangrijk moment van 
de dag en we rekenen er dan ook op dat alle leerlingen tijdig aanwezig zijn. 
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Kan een leerling niet aanwezig zijn (wegens ziekte of andere reden), dan vragen we 
om de school hiervan te verwittigen. 
Bij niet-gewettigde afwezigheden is de school genoodzaakt het departement onderwijs 
en het CLB in te lichten. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen en behouden 
van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

3.17.3 Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van 
individuele begeleiding 

Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken misschien extra zorg nodig hebben. 
De school zal dan steeds in overleg met de ouders zoeken naar de meest aangewezen 
vorm van begeleiding. Samen bekijken we hoe de ouders deze begeleiding kunnen 
ondersteunen en opvolgen. 

3.17.4 Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal 
van de school 

Om kinderen alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan, moeten zij het 
Nederlands voldoende beheersen. De school kan dit niet alleen bereiken: ook thuis 
moeten kinderen aangemoedigd worden om Nederlands te leren. 

3.18 Ondertekening van het schoolreglement 
Scholen kunnen hun schoolreglement zowel elektronisch als op papier ter beschikking 
stellen. De ouders kiezen de vorm waarin ze het schoolreglement willen ontvangen. 
Wanneer na inschrijving een schoolreglement wijzigt, dan moeten ouders zich 
opnieuw akkoord verklaren. Geven de ouders geen nieuw akkoord, dan wordt de 
leerling op het einde van dat schooljaar uitgeschreven.  
 
 
 
 
 
DEEL 4 is een ADDENDUM met eigen nummering en is de integrale overname van de 
        
      “Infobrochure onderwijsregelgeving van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen” 
 
Nog meer info en de laatste versie van de wijzigingen in deze regelgeving kunt u 
terugvinden via de website www.ond.vlaanderen.be/edulex/ 
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4 ONDERWIJSREGELGEVING VAN HET KATHOLIEK 
BASISONDERWIJS 

 

1 definities1 

Schoolstructuur2:  

school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van 
één directeur. 
basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.  
autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs.  
autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs. 
vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte 
van een school gehuisvest is. 

Schoolorganisatie 

schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus. 
schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is 
voor één of meer scholen.  
scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.  
klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn 
afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de 
begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele 
leerling.  
schoolraad3: Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad 
heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. 
leerlingenraad4: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten 
inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt 
samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.  
ouderraad5: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en 
communicatie.  
pedagogische raad6: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad  heeft rechten en 
plichten inzake informatie en communicatie.  
extra-murosactiviteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en 
georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig 
buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

                                       
1 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum  op 
25/02/1997 
2 Omzendbrief ‘Structuur Basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum op 17/06/1997 
3 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > 
zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/07/2004 
4 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 
5 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 
6 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 
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2 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)7 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het 
welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier 
domeinen: 

- het leren en studeren 

- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren. 

2.1 Relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de 
ouders besproken in de schoolraad. 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van 
de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever 
dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil 
instemmen met het voorgestelde  begeleidingsplan. 
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school 
aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in 
begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie 
rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
2.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp 
vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet 
ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door 
de Vlaamse regering aangeduide instantie; 

- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen 
i.v.m. besmettelijke ziekten8. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen 
zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door 
een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient 
de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door 
een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere 
arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat 
laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.  

 
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het 
ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders 
                                       
7 Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > goedkeuringsdatum op 01/12/1998 
8 Omzendbrief ‘Opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding in het kader van de uitvoering van de 
preventieve gezondheidszorg’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 
17/03/2000 
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krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het 
centrum. 
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen 
van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en 
scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. 
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 
school die door een ander centrum wordt bediend. 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt 
het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot 
het einde van de periode van niet-inschrijving. 
 
2.3 Het multidisciplinair dossier9 

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één 
multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle 
voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als 
een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, 
is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier 
de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een 
multidisciplinair dossier over te dragen.10 
Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  
Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan 
gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  
Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders 
of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen 
die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte 
gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de 
overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, 
gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de 
medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht 
of een bijzonder consult. 
Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over 
te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens 
waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

3 Inschrijven van leerlingen 

3.1 Toelatingsvoorwaarden11 

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement 
en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of 
via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord 
mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het 
schoolreglement wensen te ontvangen.  
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit 
van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, 

                                       
9 Omzendbrief ‘ Het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ 
> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 18/11/2008 
10 Omzendbrief ‘Concrete richtlijnen voor de overdracht van het multidisciplinair dossier’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 31/01/2002 
11 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 
25/02/1997; Omzendbrief ‘Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs’: 
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 10/08/2001 
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het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving 
in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor 
de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord 
verklaren met een wijziging van het schoolreglement (zie verder). 
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 
inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 
kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum12 wordt 
de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het 
aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn 
op de volgende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
• de eerste schooldag van februari; 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
• de eerste schooldag na de paasvakantie; 
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de 
inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te 
houden met de instapdagen. 
 
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 
januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van 
het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze 
afwijking blijft beperkt tot één jaar. 
 
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar 
zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven 
jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij 
bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 
 

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 
gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn 
geweest; 

 
2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt 

aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij 
inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving 
vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.  

 In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder 
opschortende voorwaarde.  

 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  
 De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat 

tevens de motivatie. 
 

 

                                       
12 Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag: 
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm  
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Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het 
lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de 
klassenraad. 
 
3.2  Weigering/ontbinden van inschrijving13 14 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. 
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige 

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

2. Een kind dat beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, wordt ingeschreven 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.  

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 de leerling niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan 
aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van 
die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met 
de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het 
verslag werd afgeleverd, 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. 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit 
invoeren. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of 
geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school 
de leerling weigeren. 
 
Indien zijn betrokken scholen of vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of 
aaneensluitende percelen, of gescheiden zijn door maximaal twee kadastrale percelen 
hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor opteren om de desbetreffende scholen 
of vestigingsplaatsen als één geheel te beschouwen en één capaciteit te bepalen. 
(Campusgedachte) 
 
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na 
onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen 
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij 
de beslissing van het schoolbestuur.  
Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) 
onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een 

                                       
13 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 
25/02/1997 
14 Omzendbrief “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ 
> zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 05/06/2012 
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bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen 
start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om 
verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP duidt de Vlaamse Regering 
per provincie, een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur aan die de taken 
van het LOP opnemen. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen 
ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

1. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders 
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw 
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan 
wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende 
schooljaar.15 
 

3.3 Leerplicht16 

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs 
blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het 
regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de 
leerplicht voltijds. 
Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere 
school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de 
klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. 
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het 
lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt 
vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te 
volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, 
eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 4 Afwezigheden). 

4 Afwezigheden17  

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het 
gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, 
wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het 
kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen 
die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder 
de reglementering.  
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 
aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school 
moeten aanwezig zijn.  
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten 
missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de 
klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter 
onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.  
 

                                       
15 Onderwijsdecreet XXI 
16 Wet betreffende de leerplicht: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 29/06/1983 
17 Omzendbrief ‘Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum op 16/08/2002 
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4.1 Afwezigheden wegens ziekte 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de 
ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf 
geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.  
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een 
medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een 
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals 
bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de 
schooluren plaatsvinden. 
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden 
zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is 
het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een 
medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze 
reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft 
“dixit de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst; 

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de 
leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het 
huishouden. 

 
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 
 
4.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een 
document met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter 
staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van 
de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke 
afwezigheden. 
1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 

hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 
2. het bijwonen van een familieraad; 
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in 

het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 
4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en 
oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 
(bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...); 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, 
joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 
 
Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest ( telkens 1 dag); 
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het 

Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het 
feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet 
samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren 
waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 
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De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. 
De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen 
feestdagen die hiervan afwijken. 

7. het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 
een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Het gaat over het 
kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederatie dient 
een document af te leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient 
elk schooljaar vernieuwd te worden. 

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

4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op 
specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de 
directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel 
document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om 
één van de onderstaande redenen:  
1. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van 

een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de 
begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een 
periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te 
vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een 
begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.  

2. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind 
hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van 
trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een 
kampioenschap/competitie.  

3. de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het 
basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een 
time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen 
om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is 
er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe 
gespecialiseerde instantie; 

4. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend 
hebben..  

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

 
Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het 
vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten 

sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend 

keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

 
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders 
kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden 
toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op 
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vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind 
op school is van 1 september tot en met 30 juni.  
 
4.4     Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en 

circusexploitanten en – artiesten en woonwagenbewoners, om de 
ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. 

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- 
en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van 
toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse 
verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op 
school aanwezig zijn.  
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een 
school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op 
school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen 
waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze 
situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders 
maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met 
behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor 
een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact 
zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de 
school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het 
kind gewettigd afwezig.  
 
4.5 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de 
schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, 
verplaatsing inbegrepen. 

4.5.1 Na ziekte of ongeval 

De school heeft een dossier met daarin: 
- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 

plaatsvinden. 
- Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 
- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. 
- De toestemming van de directeur. 
 

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

4.5.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

De school heeft een dossier met daarin: 
- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet 

plaatsvinden. 
- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit 

advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen 
antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd 
kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 
over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de 
informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het 
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einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en 
van het CLB.  

- De toestemming van de directeur. 
 
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters 
(dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben 
bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het 
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 
 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een 
matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de 
afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen. 
 
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de 
school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de 
revalidatieverstrekker. 
 
4.6 Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en 

definitieve uitsluiting 

 
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of 
definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk 
motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.  
Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve 
uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een 
gewettigde afwezigheid.  
 
4.7 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven 
beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de 
ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het 
kind meer dan 5 al dan niet gespreide halve schooldagen problematisch afwezig is, 
stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor 
de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een 
begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. 

5 Onderwijs aan huis18 

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 
januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, 
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden (kleuter- of lager 
onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens 
ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend). 

2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van 
de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit 
blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en 
dat het toch onderwijs mag volgen. 

                                       
18 Omzendbrief ‘Onderwijs aan huis’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via metadata > publicatiedatum op 
17/06/1997 
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3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van 
betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 

 
Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve 
behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt): 
 

1. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. 
Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve 
schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode 
doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen 
afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk 
onderwijs aan huis; 

2. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het 
betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door 
een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en 
waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe 
afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde 
schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe 
aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. 

6 Orde- en tuchtmaatregelen19 

In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager 
onderwijs als tuchtmaatregel tijdelijk of definitief uitsluiten. Deze beslissing wordt 
genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve 
uitsluiting in het basisonderwijs allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag 
van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, 
moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn. Beide maatregelen (tijdelijk en 
definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op leerlingen waarmee een 
school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn ook niet 
bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. 
Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden 
als oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte (bijv. luizen). Bij 
besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding beslissen welke maatregelen aangewezen zijn. 
 
6.1 Preventieve schorsing 

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

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

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een 
tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één 
schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten 
van zijn leerlingengroep niet mag volgen.  
Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit.  
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 
Vanaf 1 september 2016 wordt de verplichting om te voorzien in een interne 
beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting opgeheven! 

6.3 Definitieve uitsluiting 

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs, definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een 
tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het 
moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke 
kennisgeving. 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde 
leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 
Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders 
van een uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere 
school in te schrijven, is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting 
effectief uitwerking krijgt. Is een kind een maand na de schriftelijke kennisgeving nog 
niet in een nieuwe school ingeschreven, dan is de oude school dus niet langer 
verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn uiteindelijk de 
ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te 
schakelen om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
6.4 Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling 

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een 
procedure die de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes 
gerespecteerd worden: 
1. het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van 

een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

2. de intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht; 
3. de ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip 

van het advies van de klassenraad, en worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon; 

4. de tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten; 
5. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en ter kennis gebracht aan de ouders 

van de betrokken leerling. De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot 
het instellen van het beroep en neemt de bepalingen uit het schoolreglement die hier 
betrekking op hebben, op in die kennisgeving. 
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6.5 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling 

De ouders die een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten, hebben toegang tot 
een beroepsprocedure. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot 
uitsluiting niet op. De beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement en 
houdt rekening met onderstaande principes. 
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het verzoekschrift wordt 
gedateerd en ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met 
feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze 
omschrijving kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 
Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie. Het beroep leidt tot: 

1. hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 

overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2. hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting,  
3. hetzij de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 
beroepscommissie. 
Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders gemotiveerd en schriftelijk ter 
kennis gebracht binnen de termijn bepaald in het schoolreglement. Bij overschrijding 
van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 

7 Getuigschrift basisonderwijs20 

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een 
getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon 
lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs een 
leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als 
leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, 
behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die 
voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.  
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die 
doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om 
een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is 
steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. 
Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift 
basisonderwijs zou ontvangen hebben, dan kan de klassenraad alsnog beslissen om 
het getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen. 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 
basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de 
vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 
Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift 
basisonderwijs aan hun kind, hebben toegang tot een beroepsprocedure. De 
beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement. Ouders kunnen evenwel 
slechts een beroep instellen na een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde 
binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement. 

                                       
20 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en 
het vastleggen van de vorm ervan: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
publicatiedatum 05/02/1999;  Omzendbrief “Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs vanaf het schooljaar 
1998-1999”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum 21/12/1998 
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De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en 
ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving 
van de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving 
kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd. 
Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld 
wordt door de beroepscommissie leidt tot: 
1. hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 
2. hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, 
3. hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de 
beroepscommissie. 
Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

8 Financiële bijdrage21 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd 
voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd 
met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de 
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 
 
Lijst met materialen 
- Bewegingsmateriaal 
- Constructiemateriaal 
- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, 
software 
- ICT- materiaal 
- Informatiebronnen 
- Kinderliteratuur 
- Knutselmateriaal 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
- Meetmateriaal 
- Multimediamateriaal 
- Muziekinstrumenten 
- Planningsmateriaal 
- Schrijfgerief 
- Tekengerief 
- Atlas  
- Globe  
- Kaarten  
- Kompas  
- Passer  
- Tweetalige alfabetische woordenlijst  
- Zakrekenmachine 
 
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden 

                                       
21 Omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum op 22/06/2007 
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bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een 
scherpe maximumfactuur te respecteren.  
Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

- voor kleuters € 45 
- voor lagere schoolkinderen €85 
 

 
- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het 

schooljaar 2017-2018 een maximumfactuur van €425 per kind voor de 
volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs 
mag geen bijdrage gevraagd worden.  

 
- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 

maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in 
een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad 
en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De 
kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot 
de geleverde prestatie.  

9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet 
afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de 
rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en 
sponsorbeleid)22 

In het Decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, 
die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten 
houden. 

Artikel 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks 
of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te 
bevorderen de volgende principes moet in acht nemen: 

1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten 
moeten vrij blijven van reclame. 
2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven 
van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit 
of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een 
schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door 
een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke 
vereniging. 
3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit 
principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in 
overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen. 
4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen. 

                                       
22 Omzendbrief “Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de 
metagegevens > publicatiedatum 21/02/2002 
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Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de 
hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat 
reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in 
de belevingswereld van kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de 
fundamentele visie op reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd 
in de schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de ouders 
geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame gemaakt werden. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, 
kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 

10 Privacy 

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de 
leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld 
door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de 
leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding 
vraagt, is deze voorzien in de bijdrageregeling van het schoolreglement.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet 
verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in 
functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.  
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens 
door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een 
gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage; 
 
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden: 

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

betrekking heeft; 
3. tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de 

ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben 
ingezien. 

 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn 
echter nooit tussen scholen overdraagbaar. 
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TARIEVEN SCHOOLJAAR  2017 – 2018 
 

  
     ARTIKEL    KLEUTER      LAGER RUBRIEK PRIJS 

     VASTE DAGELIJKSE MOGELIJKHEDEN 
    chocomelk 0,45 0,45 B * 

fruitsap 0,50 0,50 B * 
water in flesje 0,30 0,30 B * 
warme maaltijd  + soep  2,80 3,10 B * 
soep ( bij boterhammen ) 0,50 0,50 B * 
reftergebruik 0,55 0,55 B * 
middagtoezicht 1,30 1,30 B * 
voor- en naschoolse opvang (per begonnen half uur) 1,04 1,04 B * 
voor- en naschoolse opvang met korting vanaf 2de kind 0,78 0,78 B * 
fruitproject ( jaarabonnement ) 3,50 / 7,50 ///////// B ** 

     ANDERE MOGELIJKHEDEN 
    sport-cultuur-klasuitstap   forfait 1ste kleu  per maand 2,50 

 
A * 

sport-cultuur-klasuitstap   forfait 2de kleu  per maand 3,50 
 

A * 
sport-cultuur-klasuitstap   forfait 3de kleu  per maand 4,00 

 
A * 

sport-cultuur-klasuitstap   forfait 2e tot 5e lj  per maand 
 

8,50 A * 
sport-cultuur-klasuitstap   forf 6e lj per mnd (gratis zwem) 

 
6,20 A * 

extra klasuitstap   forfait  6de lj  per maand 
 

2,30 A * 
jaarabonnement  Averbode  35,00 37,00 B ** 
jaarabonnement  tijdschrift   maan-roos-vis (1ste lj ) 

 
28,00 B ** 

vakantieboeken  Averbode 6,00 6,00 B ** 
Vakantieboek  Maan-roos-vis  4,50 B ** 
Vakantieblaadjes                                                            (3de) 7,50 7,50 B ** 
kiTs-magazine (3de graad) jaarabonnement 

 
19,00 B ** 

klap-magazine (2de graad)  jaarabonnement 
 

18,00 B ** 
Vive les vacances ( vakantieboek 3de graad) 

 
7,00 B ** 

CD-rom  Beaufort  5de lj  -  6de lj 
 

12,50 B ** 
nieuwjaarsbrieven 

 
0,50 B ** 

schoolreis         5 à 15     15 à 25 B ** 
sport-T-shirt met schoolembleem 

 
7,00 A * 

extra fluojas  //  tweedehands  
 

4,00  //  2,00 B * 
 
 

    BUSVERVOER VAN EN NAAR SCHOOL 
    Abonnementen:   regeling via secretariaat  
    rittenkaart  van 20 beurten 45,00 45,00 B * 

Busrit van of naar de Kinderclub                                                        0,50 0,50              B * 
 
 
rubriek A  =  verplichte kosten 

 
*   =  vaste prijs 

 rubriek B  =  niet verplichte kosten 
 

**  =  geraamde prijs 
  

 


