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Alle kinderen op onze school komen hier omdat het niet (meer) vlot in het gewoon onderwijs. 

 

Hier starten we vanuit het vlot dat de kinderen reeds hebben opgebouwd.  Omdat het van ieder 

kind anders is, gaan wij eerst op zoek naar hoe het kind met zijn/haar vlotje omgaat en hoe sterk 

het nu reeds is. 

 

Samen met het kind, de ouders, meesters en juffen, logopedisten en kinesisten, orthopedagoge en 

directeur, CLB en administratieve medewerkers, busbegeleiders en onderhoudspersoneel 

proberen we stap voor stap een goed, stevig vlot te maken. 

 

We betrachten dan ook om ieder kind zo zelfstandig mogelijk hun vlot te leren besturen volgens 

zijn/haar eigen mogelijkheden om later doorheen de woeste zeeën van de samenleving te varen. 

 

Dit schoolreglement werd opgemaakt door het schoolbestuur in overleg met alle betrokken 

partijen, met als doel de goede samenwerking tussen de school, ouders en leerlingen te 

bevorderen. 

Het schoolreglement kan altijd in overleg met alle betrokken partijen door het schoolbestuur 

aangepast worden. 

Iedere wijziging wordt aan de ouders meegedeeld. 

 

 

 

 

1.2.1 Algemeen 

Vanuit onze eigentijdse christelijke levensvisie stellen wij dat elk kind met zijn eigen 

mogelijkheden recht heeft op maximale ontwikkelingskansen in verbondenheid met zijn 

medemensen. Hiertoe creëren we doelbewust betekenisvolle situaties waarin de leerlingen 

maximale kansen krijgen om ervaringen op te doen die leiden tot een evenwichtige ontplooiing 

van de totale persoon en een maximale integratie in onze maatschappij. Hierbij wordt 

basisveiligheid, een gestructureerde omgeving en vaste afspraken op maat geboden. Om een 

ontwikkeling op alle domeinen te bereiken, benutten we de positieve elementen van de 

leerlingen. Een onvoorwaardelijke aanvaarding van de eigenheid van elke leerling is hiertoe 

vanzelfsprekend.  

 

Onze school is een dynamische school met een deskundig team, dat gespecialiseerde hulp 

aanbiedt volgens de specifieke noden van elk kind. We staan niet stil, maar streven steeds naar 

verbetering, nascholing, verruiming van onze professionaliteit. In functie van het kind streven we 

een optimale samenwerking en dialoog met alle mogelijke betrokkenen bij het opvoedingsproces 

na: ouders, CLB, vroegere school, begeleidingsdiensten, lokale gemeenschap, LOC en alle 

andere instanties die een positieve inbreng kunnen hebben. 

 
Wij verwijzen hierbij ook naar : 

1) opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen D 1994/0279/041 

2) de statuten van de V.Z.W.  “C.D.I.”  BS  29/8/63  nr. 3862 

 

1.1  WELKOM  IN    ‘HET   VLOT’   

 

1 ONZE SCHOOL 

1.2  VISIE : wat willen we ? 
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1.2.2 Specifiek voor Basisaanbod 

Op ons Vlot  begeleiden we, optimaal en met de nodige zorg,  leerlingen (van 6-13jaar) met 

specifieke onderwijsbehoeften. De draagkracht van het zorgaanbod van het gewoon onderwijs is 

overschreden en ze hebben nood aan een gespecialiseerde onderwijsomgeving.  

We formuleren bij de aanvang van het schooljaar een individuele zorgvraag, waaruit een 

aangepaste aanpak volgt. Die wordt via regelmatig overleg geëvalueerd en bijgestuurd. Hierbij 

hebben we als team oog voor zowel de mogelijkheden als de tekorten van elke leerling. We 

beschikken over de nodige deskundigheid en soepelheid om onderwijs op maat aan te bieden. 

Er wordt gewerkt in niveaugroepen, we hebben aandacht voor creatieve en praktische 

vaardigheden en bieden klasondersteunende en individuele hulp. Doorheen alle leergebieden 

stimuleren we zelfstandigheid.  

Op ons Vlot komen, naast rekenen en taal, ook sociale vaardigheden, functionele zaken zoals o.a. 

manuele vaardigheden en zelfredzaamheid aan bod. We willen zo dicht mogelijk aansluiten bij 

de doelstellingen en eindtermen van het gewoon onderwijs en vooral in het vak van de stoornis 

speciaal onderwijzen. 

Tijdens het leerproces bewaken we steeds het welbevinden van het kind. 

Na twee jaar is een eindevaluatie, waarbij de onderwijsbehoeften van het kind getoetst worden 

aan een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs (eventueel met 1 jaar GON-

ondersteuning). Samen met het CLB wordt er dan beslist of het kind nog een attest Basisaanbod 

kan krijgen (en dus in Het Vlot verder kan ) of dat het kind wordt terug opgenomen binnen het 

gewoon onderwijs. Hierbij zal onze school en het CLB samen met de ouders op zoek gaan naar 

een gepaste school die de nodige expertise heeft om zo goed mogelijk te voldoen aan de 

onderwijsbehoeften van het kind. 

 

1.2.3 Specifiek voor type 2  

Op ons Vlot type 2 begeleiden we kinderen (kleuter en lager onderwijs) bij wie de totale 

ontwikkeling anders verloopt. Door hun mentale beperking, al dan niet in combinatie met andere 

beperkingen,vragen zij een specifieke zorgvraag. 

Ieder kind is uniek.  

Om maximale ontwikkelingskansen te bieden, trachten we eerst en vooral een zo duidelijk 

mogelijk beeld te krijgen van het kind in zijn totaliteit met aandacht voor de onderliggende 

processen die het leergedrag beïnvloeden.  

Via een geïndividualiseerde aanpak (cf individueel handelingsplan) helpen we de leerlingen om 

hun capaciteiten zoveel mogelijk te benutten en te komen tot een maximale ontplooiing van hun 

totale persoonlijkheid (cognitief, sociaal – emotioneel, motorisch, zintuiglijk, religieus… ).  

Indien de capaciteiten van het kind het toelaten, wordt een aanzet tot lezen, schrijven en rekenen 

gegeven en/of voortgezet met ondersteuning van de paramedici. 

Er gaat bijzondere aandacht naar zelfredzaamheid en aanpassingen aan het dagelijks leven 

(ADL). Op die manier streven we naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.  De leerlingen vorderen 

dus volgens eigen tempo zodat het klassieke ‘leerstofjaarklassensysteem’ doorbroken wordt. 

Paramedische hulp wordt in onze werking flexibel ingeschakeld: kinderverzorging, ambulante 

leerkrachten, logopedisten, orthopedagoge en kinesisten ondersteunen de leerlingen. Daarnaast 

worden individuele therapieën gegeven waarbinnen bijzondere aandacht uitgaat naar de 

ontwikkelingsproblemen. 

Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, paramedici,…) is 

bij dit alles van fundamenteel belang. 
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1.2.4 Specifiek voor type 9  

Kinderen met een multi-disciplinaire diagnose ASS worden in de auti-werking opgenomen.  

Met onze school streven we een maximale integratie van de leerlingen in de maatschappij na,  

dwz maximale ontwikkelingskansen bieden zodat het kind later zo zelfstandig en volwaardig 

mogelijk kan participeren aan het maatschappelijk leven. 

In onze autiklassen worden de kinderen met ASS begeleid met een aangepaste structuur en 

didactiek, een prikkelarme ruimte en zijn er aangepaste materialen aanwezig die ervoor zorgen 

dat de mogelijkheid tot leren optimaal ontwikkeld kan worden.  

Mocht het lukken om geïntegreerd te werken, dan zullen we (al dan niet stapsgewijs) de kinderen 

opnemen in onze klassen Basisaanbod.  

 
 

 

 

1.3.1 Structuur :  
 

Onze school is een gemengde buitengewone basisschool en maakt deel uit van de 

scholengemeenschap CDI (Colleges Dekenij Ieper). 

 

Vestigingsplaats :  Het Vlot 

   Sint-Elisabethstraat 6  

   8900 Ieper 

Types :  Type 1 – 2 – 8 – 9 – basisaanbod  
 

 

1.3.2 Organisatie  
 

- Schoolbestuur : v.z.w. C.D.I. Oude Veurnestraat 24  8900  IEPER 
 

1. Eerw. Heer Hemeryck Roland  

Janseniusstraat 5  -  8900 IEPER 

2. Eerwaarde Zr. Philippe Rozanne  

G. de Stuersstraat 32  -  8900 IEPER 

3.           Dhr. Thorrez Lucien  

              Diksmuidseweg 345  -  8900 IEPER-BOEZINGE 

4. Dhr. Deboutte Stef  

Nonnenbossenstraat 24A  -  8900 IEPER 

5. Mevr. Dehaene-Bouchaert Josiane  

 Veemarkt 14  -  8900 IEPER 

6. Dhr. Debouvere Pierre  

 Roeselaarsestraat 12  -  8900 IEPER 

7. Dhr. Peter Pillen 

 St.-Omerlaan 7  -  8900 Ieper 

8. Dhr. Alain Vanryckeghem  

 Rijselsestraat 132  -  8900 Ieper 

9. Dhr. Alexander Declercq 

 Adriaanseweg 62A  -  8900 Ieper 

 

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

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

voor een goed verloop van het onderwijs. 

1.3  WIE IS WIE ? 
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- Klassenraad 
 

De klassenraad is een multi-disciplinair overleg met beslissingsrecht dat met het team van 

personeelsleden, olv de directeur of de orthopedagoge en met het CLB-team samen de 

verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 

leerlingengroep of individuele leerling. 

De directeur bepaalt - na advies van de klassenraad - in welke leerlingengroep (klas) een leerling 

wordt opgenomen. 

 

- Oudercomité, schoolraad :   

Bij gebrek aan kandidaten werd op 01/04/2017 geen schoolraad opgericht. 

 

- LOC : Lokaal Overleg Comité : 

Overleg rond personeelszaken en organisatie van de school, met het schoolbestuur en de 

vakbondsafgevaardigden. 

 

 

1.3.3 Specifieke aspecten : 

 

- COPREWE : Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte.  Niet enkel 

omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, 

maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven : zorg dragen, 

verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur. 

 

De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor het 

welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden. Onontbeerlijk is daarbij advies, de 

medewerking van de preventieadviseur(s) (=interne dienst voor Preventie en Bescherming op het 

werk : IDPB). 

We vergeten echter niet om naast het personeel ook de leerlingen en hun ouders bij het beleid te 

betrekken.  Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid maar kans op slagen heeft als het 

gedragen wordt door alle geledingen van de school. 

 

Onze school wordt hierin begeleid door preventieadviseur Christine Decoster en Sonja De Mey.  

De beide preventieadviseurs worden hierin gesteund door het ganse team, dat meewerkt aan 

veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.  Daar wij deel uitmaken van een scholengemeenschap 

werken we samen met andere preventieadviseurs olv een coördinator. 

 

 

1.3.4 Bijzondere partners 
 

1. De school werkt samen met het: 
 

Vrij CLB Ieper (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 
Bukkersstraat 38   8900 IEPER 
directie: Hans Vandenbroucke 
tel. 057 21 60 48 
www.clb-ieper.be                                        info@clb-ieper.be  
openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 16.30u 
                            (maandag tot 17.30u) en op afspraak 

 

http://www.clb-ieper.be/
mailto:info@clb-ieper.be
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Het CLB helpt. Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een 
beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het CLB Ieper een  
beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding 
vastlegt.  
De school geeft aan de ouders een CLB-folder.  

 

2. Wat doet het Vrij CLB Ieper? 

In het CLB werken artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers.  

 
❖ Het CLB begeleidt de leerlingen op volgende vier domeinen: de preventieve gezondheidszorg, 

het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit betekent 
dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en 
directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, 
ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek. 
De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan door middel van 
onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school of op het CLB. 
 

❖ Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan. 
Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen, opleidingen en 
studiekeuzefactoren. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in 
het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan medische onderzoeken 
en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Meer inhoudelijke en 
praktische informatie over de medische consulten en vaccinaties kan u terugvinden op de CLB-
website en wordt ook schriftelijk bezorgd. 

De ouders verbinden er zich toe onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de 
volgende besmettelijke ziekten: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, 
kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, 
rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. 
Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders 
en personeel van de school. 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 
onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door 
een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere 
arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het CLB waarbij de school is 
aangesloten. 

 
❖ Begeleiding van leerlingen die spijbelen. 

De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een 
begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 5 halve schooldagen onwettig afwezig is 
moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet 
doet wordt dit gemeld aan het Departement Onderwijs. 

 
3. Het CLB-dossier 
 

Voor elke leerling wordt een CLB-dossier bijgehouden. In dit dossier worden de relevante gegevens 
voor de CLB-begeleiding opgenomen en verwerkt. 
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De directeur van het CLB is verplicht het CLB-dossier over te dragen wanneer de leerling naar een 
school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid. 

Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich 
tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe 
school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB. Een formulier om verzet 
aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB. 

De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten 
tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens 
van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onderzoeken. 

Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. 
Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen buitengewoon onderwijs wordt het 
dossier bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. 

Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder 
begeleiding van een medewerker van het CLB. 

 

Door ondertekening van huidig schoolreglement geeft u als leerling/ouder de toestemming tot 
begeleiding door het Vrij CLB Ieper. Dit houdt in dat leerlingengegevens besproken worden en dat door 
het CLB een leerlingendossier met persoonsgegevens kan worden opgemaakt. Bij de verwerking van uw 
persoonsgegevens houden de CLB-medewerkers zich aan de toepasselijke regelgeving, o.m. de 
regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding en de regelgeving inzake de privacy. Daarnaast zijn de CLB-
medewerkers gebonden door het beroepsgeheim en wisselen zij enkel –mits uw toestemming- relevante 
gegevens uit met de school en externe hulpverleners in het kader van een onderzoek of begeleiding. 

De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLB-begeleiding weigeren door een 
formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB. 

 
 

- Medisch schooltoezicht 

A. Verplichte begeleiding 

1. Ieder jaar gaat er een algemeen consult door voor 

  de 5-jarigen   -   de 11-jarigen   -   de 13-jarigen 

  De ouders kunnen hun kind vergezellen bij dit algemeen consult. 

2. Ieder jaar gaat er een gericht consult door voor 

de 4-jarigen   -   de 7-jarigen   -   de 9-jarigen 

3. Men kan verzet aantekenen tegen de schoolarts die het onderzoek uitvoert.  De 

procedure daarvoor is wettelijk bepaald en te verkrijgen op het CLB. 

4. Het CLB neemt maatregelen bij melding van besmettelijke ziekten. 

B. Verzekerd aanbod 

1. Bijzonder consult : dit is een medisch onderzoek vóór of onmiddellijk na 

instappen van het buitengewoon onderwijs. 

2. Vaccinaties 

- 7-jarigen kunnen ingeënt worden tegen difterie, tenanus en polio mits 

schriftelijke toestemming van de ouders 

- 11-jarigen kunnen ingeënt worden tegen mazelen, bof en rode hond mits 

schriftelijke toestemming van de ouders 

- 13-jarigen : hepatitis B 

3. Adviezen op vlak van veiligheid en hygiëne op school 
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C. Andere opdrachten 

1. Het centrum kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren naar 

aanleiding van een individueel probleem of op vraag van de school, de ouders, de 

leerling zelf. 

2. Verder worden de school en de ouders met raadgevingen bijgestaan i.v.m. 

gezondheidszorg, hygiëne, voeding, schoolmaaltijden, veiligheid, lichamelijke 

opvoeding en sport. 

3. Het centrum steunt programma’s inzake gezondheidsvoorlichting en 

gezondheidsopvoeding in het onderwijs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij inschrijving moeten de ouders alle nodige informatie bezorgen die van belang kan zijn voor 

de administratieve aangelegenheden en voor het opmaken van het handelingsplan i.v.m. 

opvoeding en onderwijs van hun kind. 

 

Er dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en 

de verwantschap aantoont (SIS-kaart of ID-kaart of ander officieel document). 

 

Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de schoolbrochure met 

schoolreglement “voor kennisneming en voor akkoord” ter ondertekening voor. 

 

De ouders ondertekenen het schoolreglement.  Ouders zijn de personen die het ouderlijk gezag 

uitoefenen of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.  

Indien slechts één ouder aanwezig is om te ondertekenen, dan wordt die verondersteld te tekenen 

met instemming van de andere ouder. Indien de andere ouder niet akkoord is, dan vervalt de 

inschrijving. 

 

In geval het kind geplaatst is door de jeugdrechter of het jeugdbeschermingscomité behouden de 

(natuurlijke) ouders het ouderlijk gezag en is de hierboven vermelde regeling ook van 

toepassing. 

Pas na ondertekening van het schoolreglement is de inschrijving van de leerling in de school een 

feit. 

 

In geval van wijzigingen aan de tekst wordt een nieuwe tekst overhandigd en de hierboven 

vermelde procedure opnieuw toegepast. 

 

De ondertekening van de schoolbrochure met schoolreglement heeft als gevolg dat de ouders 

zich ermee akkoord verklaren. 

 

Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door de ouders kan voor het 

schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren. 

 

2. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 
 

2.1 INSCHRIJVING 
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Tevens is een inschrijvingsverslag vereist van een erkende instantie of CLB-centrum.  Kleuters 

mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud 

zijn.  De instapdata na “vakanties” gelden niet voor buitengewoon onderwijs. 

 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht 

om onderwijs te volgen.  Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs verblijft, is 

het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig 

schoolbezoek. 

 

In het buitengewoon onderwijs kan een leerplichtig kind het eerste jaar van de leerplicht in het 

kleuteronderwijs doorbrengen.  Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één 

schooljaar verlengd worden.  Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de 

klassenraad en van het CLB-centrum nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

 

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het 

schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin hij  13 jaar wordt.  Het volgen van buitengewoon lager 

onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.  Na kennisneming van en 

toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het begeleidend CLB-centrum nemen de 

ouders daaromtrent een beslissing. 

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school.  

Weigering omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen, kan 

in het buitengewoon onderwijs voor elk type of niveau afzonderlijk of voor de school in zijn 

geheel. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of 

tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. 

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Elke geweigerde leerling krijgt 

een weigeringsdocument en wordt op de aanmeldingslijst geschreven. Deze aanmeldingslijst valt 

weg na de eerste 10 schooldagen van september.  

 

Therapie door schoolexterne hulpverleners zoals vanuit een revalidatiecentrum of een 

zelfstandige therapeut kan alleen na de schooluren. 

 

Een schoolverandering wordt altijd aan de directeur vooraf meegedeeld, alsook de reden(en).  

De directeur van de nieuwe school moet de directeur van de vorige school verwittigen. Bij een 

schoolverandering worden leerlinggegevens overgedragen aan de nieuwe school. Ouders die dit 

niet wensen, moeten dit melden.  

 

 

Volzetverklaring : In september worden alle ingeschreven leerlingen in homogene pedagogische 

eenheden ingedeeld. Dit gebeurt op basis van het bereikte niveau van taal. Alle kinderen van 

eenzelfde niveau worden in één klasgroep geplaatst, met respect voor de maximumbezetting. We 

proberen ook de aanvangsgroepen zo klein mogelijk te houden. De invulling van extra 

ondersteuning van kinderverzorging, kinés, logo’s, blio’s, ambulante leerkrachten, muzische 

leerkrachten, turnleerkrachten, … wordt in een klassenraad besproken en vastgelegd. Zo worden 

de groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen ingevuld en krijgt iedereen 

zijn/haar opdracht. 
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Onze school staat steeds open voor opname van nieuwe leerlingen gedurende het volledige 

schooljaar. Maar toch kan het gebeuren dat we geen nieuwe kinderen meer kunnen opnemen. 

Deze voorstellen en/of beslissingen worden steeds genomen na grondig overleg met het 

schoolbestuur, het team, de ouders en het begeleidende CLB-BO-team. 

- weigering door plaatsgebrek : indien er, door bijkomende inschrijvingen na 1 september, reeds 

zoveel kinderen van één bepaald niveau in één bepaald type aanwezig zijn waardoor er geen 

plaats meer is binnen de gepaste klasgroep (klaslokaal overvol), dan kunnen we voorstellen om 

het kind in een andere (de dichtst aansluitende) klasgroep van hetzelfde type of het dichtst 

aansluitende type les te laten meevolgen tot de start van het nieuwe schooljaar. 

Indien er ook daar geen plaats meer is, dan kan het schoolbestuur het kind weigeren voor dat 

schooljaar. Er kan in het lopende schooljaar dan ook geen enkel kind van dat type nog worden 

ingeschreven. 

- weigering door overstijging van de draagkracht van de school/leerkracht : als met de reeds 

aanwezige kinderen van de gepaste klasgroep een grens van zorgdraagkracht van het team  

bereikt is, dan kan de directeur, het team en het CLB beslissen om voor die klasgroep geen 

nieuwe kinderen meer te aanvaarden. We kunnen voorstellen om het kind in een andere (de 

dichtst aansluitende) klasgroep van hetzelfde type of het dichtst aansluitende type les te laten 

meevolgen tot de start van het nieuwe schooljaar.  

Indien er ook daar geen plaats meer is, dan kan het schoolbestuur het kind weigeren voor dat 

schooljaar. Er kan in het lopende schooljaar dan ook geen enkel kind van dat type nog worden 

ingeschreven. 

 

 

 

 

 
 

2.2.1 Openingsuren : 
  

 Op maandag, dindag en donderdag : van 8.45 u. tot 11.55 u. en van 12.55 u. tot 15.40 u. 

 Op woensdag : van 8.45 u. tot 11.30 u. 

 Op vrijdag : van 8.45 u. tot 11.55 u. en van 12.55 u. tot 15.00 u. 
 

2.2.2 Toezichten :  

 

 ’s Morgens vanaf 8 u.  

 Over de middag : 15 minuten na en 15 minuten vóór de lesuren.  

 De middagopvang (van 12.10 u. tot 12.40 u.) gebeurt voor een billijke vergoeding. 

 ’s Avonds tot 16.10 u. (op woensdag tot 12.00 u. en op vrijdag tot 15.30 u.) 
 

Voor buitenschoolse opvang hebben we enkele adressen die we kunnen doorgeven.  

 

 

 

 

 

Moeten aan een aantal voorwaarden voldoen (zie Toelatingsvoorwaarden in aparte bijlage 1)  

enkel nodig indien van toepassing. 

 

 

 

2.2  AANWEZIGHEDEN 

 

2.3  6-JARIGEN DIE NAAR HET GEWOON ONDERWIJS OVERSTAPPEN 
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Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig 

aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van 

regelmatige leerling.  

Iedere afwezigheid wordt zo vroeg mogelijk aan de school gemeld. De aanwezigheid op school 

heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. De school moet de 

afwezigheden doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.  

Ouders kunnen steeds terecht bij de directie voor problemen : samen wordt dan de meest 

geschikte aanpak gezocht. 

 

 

 

2.4.1 Overzicht gewettigde afwezigheden :  

 

Buitengewoon kleuteronderwijs:  

 

Voor de kleuters moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd 

worden door medische attesten.  Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat 

ouders de kleuteronderwijzer en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun 

kind.   

Indien de leerling wel de leeftijd van 6 heeft bereikt, moet hij/zij wel aan de leerplicht voldoen en 

gelden de regels van de leerplichtigen. 

 

Buitengewoon lager onderwijs 

 

1. ziekte  

 

Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd.  Wordt een kind tijdens de schooluren ernstig 

ziek of gebeurt er een ongeval, dan doet de school indien nodig een beroep op een geneesheer.  

Eén van de ouders wordt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Voor wie maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen  afwezig is wegens ziekte, volstaat een 

Z-briefje ingevuld door de ouders, verkregen via school. Als de ouders in de loop van een 

schooljaar reeds vier Z-briefjes gebruikt hebben, wordt vanaf de vijfde ziekteperiode altijd een 

doktersattest geëist, dus ook voor één dag. 

 

Voor afwezigheden wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen, wordt 

altijd een medisch attest geëist. 

 

2. van rechtswege gewettigd: 

 

- Begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont of van een bloed-of 

aanverwant. 

- Oproeping of dagvaarding  voor de rechtbank. 

- Bijwonen van familieraad 

- Maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming 

- Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 

- Feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing 

2.4  AFWEZIGHEDEN 
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3. mits toestemming van de directeur: steeds met voorlegging VOORAF van een schriftelijke          

aanvraag 

 

- Overlijden van iemand die onder hetzelfde dak woont of van een bloed-of aanverwant 

t.e.m. de tweede graad.(ook rouwperiode) 

- Actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve 

schooldagen) 

- In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. (max 4 

halve schooldagen per schooljaar) 

- Topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek : max 6 lestijden per week met 

vooraf indienen dossier ! 

- Uitzonderlijk om persoonlijke redenen, maximum vier halve schooldagen + voorafgaand 

akkoord. 

 

De directeur kan nooit toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later 

terug te keren. (aanwezig van 1 september tot en met 30 juni) 

 

2.4.2 Problematische afwezigheden :  

 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, 

zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.  

De stappen die dan worden ondernomen staan onder punt 2.5.2 vermeld. 

 

 

 

 

 

 

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

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

verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 

verwachten.  

 

2.5.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

 

Wij engageren ons om met de ouders in gesprek te gaan over de zorgen en vragen rond de 

evolutie van ieder kind : 

 

 

1. Ouders van nieuw ingeschreven kinderen worden rondgeleid in onze school, krijgen 

uitleg over de werking, vullen het intake-document in. 

Na overleg (klassenraad) bepaalt de directeur in welke  pedagogische eenheid de leerling 

wordt opgenomen. 

2. Het heen-en weerschriftje, de agenda : volgens klasafspraak te ondertekenen (zeker 1x per 

week), noteer gerust opmerkingen of vragen 

3. Begin oktober : kennismaking met de nieuwe leerkracht(en) en werkwijze van de klas 

met concrete afspraken rond huistaak  

4. Individuele oudercontacten : 3 keer per schooljaar worden de ouders uitgenodigd :  

2.5  ENGAGEMENTSVERKLARING OUDERS-SCHOOL 
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de individuele handelingsplanning, de gestelde doelen, de aanpak, de accenten, de 

specifieke leerstrategieën, de aangepaste methodes, de inhoud van de therapie, de 

evolutie, … kunnen dan aan bod komen. 

5. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan steeds een gesprek aanvragen op een 

ander moment. 

6. De ouders kunnen ook uitgenodigd worden voor een gesprek door de orthopedagoge om 

samen met de klastitularis, het CLB en/of  leden van het paramedisch team de evolutie 

van hun kind te evalueren. 

Uw engagement als ouder bestaat er in om nauw samen te werken met de school rond de 

opvoeding van uw kind. De school verwacht dat u steeds ingaat op de uitnodigingen tot 

oudercontact.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen in verband met uw kind. 

 

 

2.5.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in de folder 

‘School-en studietoelagen’ of op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.  

Om controle hierop mogelijk te maken, moeten scholen alle afwezigheden doorgeven aan het 

departement onderwijs en aan het CLB.  

 

Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school 

kunnen benutten. We vragen aan de ouders er alles voor te doen zodat de bus geen extra 

oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het reglement voor het leerlingenvervoer. 

We vragen aan ouders die hun kind zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun kind 

tijdig op school is.  

We vragen aan de ouders om hun kinderen niet binnen de schooluren af te halen. Enkel om 

ernstige redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens de schooltijd hun 

kind af te halen. 

 

Wij verwachten dan ook dat uw kind dagelijks op tijd op school is !!!  

En wij verwachten dat u ons zo vlug mogelijk en zeker vóór 09.00 uur verwittigt bij 

afwezigheid van uw kind. Ook kleuters worden op tijd verwacht. 

 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.  

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB :  

- Wij verwittigen u wanneer het aantal gewettigde afwezigheden met een ouderbriefje 

overschreden is. 

- Wij verwittigen u wanneer uw kind onwettig afwezig is. 

- Vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid informeren wij het begeleidend CLB, dat dan 

rechtstreeks met u contact zal opnemen.  

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak 

zoeken.  

 

Besluit : Het engagement van de ouders ligt daarin dat alle inspanningen gedaan worden 

zodat de kinderen “elke dag” en “op tijd” naar school komen.  Bij gewettigde afwezigheid 

vragen we de school te verwittigen vóór 09.00 uur. 

Het spreekt van zelf dat zieke kinderen niet naar school kunnen. 
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2.5.3 Individuele leerlingenbegeleiding.  

 

Onze school voert een zorgbeleid. We starten met een intake-gesprek waarin we een beeld van 

ieder nieuw kind vormen zoals de ouders het zien. Zo helpen de ouders ons om een gerichte 

aanpak uit te stippelen. 

We volgen gericht de evolutie van uw kind. Dit doen we door het werken met een 

kindvolgsysteem. Daarin worden prioriteiten voor het groepshandelingsplan en het individueel 

handelingsplan vastgelegd. 

Ouders kunnen de school informeren over het welbevinden en het gedrag van hun kind. 

De vorderingen van uw kind worden meegedeeld in de agenda, tijdens de oudercontacten of 

overlegmomenten. 

Uw engagement ligt er hier in dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 

samen maken opvolgt en naleeft.  

 

2.5.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 

Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.  

De school engageert er zich toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling.  

Uw engagement zal betekenen dat u er alles aan doet om uw kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. (overzicht mogelijk stappen verkrijgbaar in bijlage 2)  

 

 

 

 

Leerlingen vanaf 5 jaar (dwz leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs) 

indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

 

 De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval; 

 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 

kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen; 

 De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste 20 km. 

 

Om het tijdelijk onderwijs aan huis te realiseren worden vier bijkomende lestijden per week en 

per leerling gesubsidieerd. 

Daarnaast voorziet het decreet recht op gratis onderwijs voor kinderen met chronische ziekte. 

 

 

 

Iedere leerling die bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort 

van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. (attest Buitengewoon 

Lager Onderwijs) 

 

2.6  ONDERWIJS AAN HUIS 

 

2.7  GETUIGSCHRIFTEN BASISONDERWIJS 
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De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen heeft bereikt die in het 

handelingsplan zijn opgenomen om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen. 

Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs 

uitgereikt worden indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de 

onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs. 

 

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.  In voorkomend 

geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad 

binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept.  De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen.  

De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst.  Als de 

betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

 

 

 

 
 

Een schoolverandering wordt altijd aan de directeur vooraf meegedeeld, alsook de reden(en).  De 

directeur van de nieuwe school moet de directeur van de vorige school verwittigen (meestal per 

aangetekend schrijven) 

 
 

 

 

 

 

 

De school doet beroep op reclame en sponsors.   

 

 

 

 

Alle geldverrichtingen i.v.m. de school worden via een schoolrekening maandelijks geregeld via 

overschrijving.  

Na twee maanden niet betalen van de rekening, zal de directeur en/of de administratieve 

medewerker contact opnemen met mogelijk nieuwe afspraken, om zo de rekening niet te hoog te 

laten worden (zoals boterhammen ipv volle maaltijden, geen deelname aan extra-muros-act. met 

onkosten, …)  

Leerlingen die willen op openluchtklas gaan, mogen geen openstaande rekeningen meer 

hebben. 

Eenmalige acties (koekenverkoop, kip, foto’s, … ) worden steeds cash betaald. 

 

De wet stelt dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het betalen van de schoolkosten. 

Daarom kunnen wij, voor gescheiden ouders, de rekening niet langer splitsen. Papa én mama 

ontvangen dus dezelfde factuur en zijn zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de kosten. 

Wij vragen u hierrond tijdig onderling de nodige afspraken te maken. 

 

Het fiscaal attest voor de uitgaven van kinderopvang wordt steeds opgemaakt op het 

domicilieadres van het kind en kan niet gesplitst worden. 

 

De bealingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de facturatiedatum. 

2.9  AFSPRAKEN OVER GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE 

ONDERSTEUNING 

 

2.10.1  BIJDRAGEREGELING (te betalen door de ouders) 

 

2.8  SCHOOLVERANDERINGEN 
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Elke maand staan openstaande facturen onderaan op de factuur in rappel. 

Is de factuur 45 dagen na de facturatiedatum nog niet betaald, ontvangt u een tweede herinnering. 

Daar zijn €10 administratiekosten aan verbonden. De derde aanmaning ontvangt u aangetekend. 

Naast de administratiekosten worden daarbij ook nalatigheidsintresten aangerekend van 7% op 

het openstaande bedrag vanaf vervaldag van de factuur. 

 

Zoals in het verleden blijft het mogelijk om bij tijdelijke problemen uitstel van betaling te krijgen 

of een afbealingsplan op te stellen. Hiervoor neemt u contact op met de schooldirecteur.  

 

Leerlingen die willen op openluchtklas gaan, mogen geen openstaande rekeningen meer 

hebben.  

Eenmalige acties (koekenverkoop, kip, foto’s, …) worden cash betaald.  
 

De kinderen kunnen gratis boeken lenen van de schoolbibliotheek. Bij verlies wordt de 

aankoopprijs van het boek aangerekend. Bij beschadiging  wordt de kostprijs van de herstelling 

gevraagd. Indien bij beschadiging het boek niet kan hersteld worden, wordt de aankoopprijs voor 

een nieuw boek aangerekend. 

 

Hier nog wat nieuws in verband met de ‘kosteloosheid van het basisonderwijs’. 

Wat houdt die nieuwe regel nu precies in ?   

 

Wij als school stellen volgend materiaal gratis ter beschikking van uw kind nl.  

- schrijfgerief   - tekengerief    - knutselmateriaal 

- constructiemateriaal  - planningsmateriaal   - leer- en ontwikkelingsmat 

- handboeken   - schriften    - werkboeken en –blaadjes 

- fotokopieën   - software    - zakrekenmachine 

- passer   - atlas     - multimediamateriaal 

- informatie- en communicatietechnologisch materiaal  - meetmateriaal 

- andere 

Het enige wat we aanraden is een schooltas waar een A4-map kan ingestopt worden. 

 

We houden ons aan de maximumfactuur (zie bijlage). Dit wordt door de school opgevolgd. 

 

 

 

 

Misschien hebt u recht op een schooltoelage voor uw kind(eren) in de basisschool. Het is zeker 

aan te raden dit eens na te gaan. Uw aanvraag komt zowel u als de school ten goede. Alle info en 

documenten vindt u terug op www.studietoelagen.be. Voor info en hulp kan u op het gratis 

nummer van de overheid 1700 terecht. Je ook terecht bij de provinciale dienst Koning Albert I-

laan 1, 8200 Brugge op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. 

Uiteraard zijn wij in het schoolsecretariaat ook bereid jullie verder te helpen bij het invullen van 

alle documenten.  

 

 

 

 

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle 

persoonlijke gegevens enkel door de directie en zijn team aangewend worden onder de 

toepassingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het 

2.11  OMGAAN MET LEERLINGGEGEVENS 

 

2.10.2 SCHOOLTOELAGE (zelf aan te vragen door de ouders) 

 

http://www.studietoelagen.be/
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recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor ze betrekking hebben op 

hun kind en zichzelf. 

 

 

 

 

 

De school maakt geen gebruik van vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

Binnen de schoolmuren geldt volledig rookverbod, zowel voor leerlingen, personeel als voor 

ouders tijdens en na de schooluren. 

Bij overtreding wordt op een gepaste manier opgetreden.  

 

 

 

2.12  VRIJWILLIGERS 

 

2.13  ROOKVERBOD 
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Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

1. Kleding en haartooi zijn verzorgd.  Wij raden aan om de kledingstukken te naamtekenen.  

De kinderen dragen gesloten schoeisel omwille van hun veiligheid. 

2. Er kan, omwille van de veiligheid van de leerlingen tijdens het spel en de turnles, 

gevraagd worden om oorringen, armbanden en ringen te verwijderen. Te opvallende of 

storende versieringen kunnen verboden worden  tijdens de schooldagen. 

3. Wij verwachten van iedere leerling een beleefd en voornaam voorkomen.  Grove 

onbeleefdheid en agressief gedrag tegenover medeleerlingen en personeel zullen 

gesanctioneerd worden.  Wij verwachten van de ouders op dat punt alle medewerking. 

 We werken met een afsprakenboekje. 

4. Het rapportboekje wordt iedere week door de ouders nagezien en ondertekend.  De ouders 

kunnen daarin ook opmerkingen noteren. 

5. De schade die leerlingen moedwillig berokkenen aan het schoolmateriaal en de 

gebouwen, zal aan de ouders aangerekend worden. 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging of verlies van 

voorwerpen die kinderen soms naar school meebrengen. 

Computerspelletjes zijn enkel op de bus toegelaten. Bij aankomst op school dienen die 

afgegeven te worden in de box van de bus.  Het is ook verboden alle elektronische 

toestellen, zak- of knipmessen, lederen ballen of ander gevaarlijk speelgoed mee te 

brengen naar school.  GSM-gebruik in de klas of op school is NIET toegelaten : GSM’s 

en andere elektronische toestellen worden bij aankomst afgegeven in de box. 

Ruilen van bv. voetbalstickers, kleine accesoires, …. zijn niet toegelaten. 

6. Snoep, chips, e.d. zijn niet toegelaten.  Beter is het de kinderen een boterham, droge koek 

of een stuk fruit mee te geven.  In de refter is een gezond drankje toegelaten. Geen 

blikken maar flesjes met draaidop.  

 

Het is voor de school onmogelijk om alle mededelingen aan beide ouders te laten weten in geval 

het een gebroken of gescheiden gezin betreft, omdat ons niet altijd de beide adressen meegedeeld 

worden.  De mededelingen worden via de leerling of per post aan die ouder bezorgd, die instaat 

voor de dagelijkse zorg en opvoeding van de leerling. 
 

Indien er geen gunstige gedragsevolutie optreedt en het onaangepast en onaanvaardbaar gedrag 

van de leerling verder aanhoudt, zal de school overgaan tot de in het schoolreglement voorziene 

ordemaatregelen. 

 

3.1 Ordemaatregelen 

 

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

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 

 

Mogelijke maatregelen zijn :  

• een verwittiging in de agenda 

• een strafwerk 

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

3. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 
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Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en 

CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een 

begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het 

opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 

 

3.2 Tuchtmaatregelen 

 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de 

directeur een tuchtmaatregel nemen. 

 

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

afgevaardigde. 

 

3.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen 

 

• Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één dag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen 

• Een definitieve uitsluiting 

 

3.2.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om 

te kunnen nagaan of een tuchtsantie aangewezen is. 

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 

ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 

principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode 

eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 

tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze 

beslissing.  

 

 3.2.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

Let op : wanneer we in die punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en regelmentaire feestdagen niet meegeregekend) 

 

Bij het nemen van een belsissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wor de volgende 

procedure gevolgd :  

  

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

geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 

van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 
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vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats 

op de vierde dag na de verzending van de brief. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met 

inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 

gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de 

betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een 

definitieve uitsluiting. 

 

Als ouders geen inspanning doen om hun in kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 

definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegeregekend). Is 

het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, 

dan isonze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het 

zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee 

zoeken naar een oplossing. 

 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

 

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

uitsluiting 

 

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

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

aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind 

niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend 

gemaakt aan de ouders. 

 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in 

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

school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 

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

wordt schrijftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

3.3 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 

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

gaat als volgt :  

 

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

via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

E.H. Deken R. Hemeryck  

Janseniusstraat 5 – 8900 Ieper 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :  

 

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend 

• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom de definitieve uitsluiting  betwist wordt. 
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Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die 

aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat 

om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 

kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten 

laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal 

de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd 

afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

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

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

bindend voor alle partijen. 

 

3.4 Klachtenregeling 

 

De ouders hebben de mogelijkheid te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, 

handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken 

van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met… 

 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 

we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 

bemiddelling tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet 

gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is :  

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen 

als ze aan de volgende voorwaarden voldoent :  

• De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaats gevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

• De klacht mag net anoniem zijn. 

• De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 
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• De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 

vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 

volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

O  klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 

procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf) 

O klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of 

op de geldende decreten, besluiten, ministriële omzendbrieven of 

reglementen. 

O klachten waarvoor een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

instaat (bv. Inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing…) 

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij 

het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep gegaan 

worden. 

 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokken partijen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

 

 

 

Ieder ingeschreven kind heeft recht op 1 volwaardige, vaste zitplaats op 1 bus. Dit wil zeggen dat 

het kind steeds op dezelfde plaats moet opgehaald en teruggebracht worden. 
 

In het belang van uw kind richt de school busvervoer in.  Wij streven ernaar onze leerlingen zo 

dicht mogelijk bij hun huis te laten in- en uitstappen. 

Dit kan jammer genoeg niet voor iedereen omwille van bijvoorbeeld de staat van de rijweg, 

slechte weersomstandigheden, ligging van het huis, grootte van de bus, draaien in kleine straten, 

te lange duur van de rit,...  Daarom kan door bepaalde redenen het zo dicht mogelijk in- en 

uitstappen aan huis, organisatorisch onmogelijk worden.  Dan zullen slechts één of meerdere 

vaste opstapplaatsen per dorp of gemeente kunnen voorzien worden. 

Bij het begin van een schooljaar duurt het slechts enkele dagen vooraleer de bus een zeker 

tijdschema heeft, zodanig dat u op enkele minuten na kunt weten wanneer de schoolbus aankomt.   

 

4.1 Busreglement voor ouders 
 

a. AAN DE OP-/AFSTAPPLAATS 

- De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken opstapplaats aanwezig 

is zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. Anders vervolgt de bus zijn 

weg  zonder op hen te wachten. 

- De aanwezigheid van een volwassene bij het in- en uitstappen stellen wij als 

noodzakelijk. Indien er niemand aanwezig is, moet het kind zich alleen verplaatsen van de 

stopplaats naar huis of omgekeerd, op de verantwoordelijkheid van de ouders. 

4. LEERLINGENVERVOER 
 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Kinderen die buiten staan wachten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, 

ook wanneer de bus reeds vertrokken zou zijn. 

- Verder is er toezicht op de bus. De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen 

vanaf het moment van instappen tot bij het uitstappen.   

- Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de busbegeleider. De ouders van de vervoerde leerling dragen 

vanaf dan de volle verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om hun 

kind aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt of het kind moet 

binnen kunnen. 

- Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale op- of afstap-uur, dient u 

een regeling te treffen zodat iemand anders de leerling kan opvangen bij het op- of 

afstappen.  

- Indien er geen regeling is getroffen en het kind niet kan worden opgevangen, wordt de 

leerling op het einde van de rit aan de school afgezet. De schooldirectie wordt verwittigd. 

Die probeert, samen met de busbegeleidster, zo vlug mogelijk de ouder(s) te bereiken. 

Vanaf de tweede keer moet een vergoeding van 20 euro betaald worden voor de opvang per 

begonnen uur na het tijdstip van afzetten van de leerling in de school.  
 

b. BIJ AFWEZIGHEID VAN DE LEERLING 
 

 - De ouders verwittigen de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer/directie vooraf bij 

 een voorziene afwezigheid van de leerling.  

 Bij ziekte of als u uw kind zelf wil brengen of komen halen, is het wel heel erg aan te 

 raden om zowel de busbegeleidster als de school te verwittigen. Kinderen brengen 

 en/of afhalen zonder mondelinge mededeling (via telefoon of persoonlijk) of 

 schriftelijk (via briefje of in agenda) kan niet. Als kinderen zeggen dat ze worden 

 afgehaald en niet met de bus meemoeten en er is geen voorafgaande mededeling door de 

 verantwoordelijken, dan zullen wij de ouders of verantwoordelijken contacteren om te 

 verifiëren. Als we niemand kunnen bereiken, dan zal het kind mee moeten met de bus. 
 

c. VARIA 
 

- Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits uitdrukkelijke 

toestemming van de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer/directie. 

- GSM verkeer tussen busbegeleidster en ouders is enkel voor dringende zaken.  

 

 

4.2 Busreglement voor leerlingen 

 

a. WAT KAN WEL OP DE BUS : 

 - stil praten met de bu(u)r(en)  

 - muziek beluisteren via oortjes 

 - boeken, strips, ... lezen 

 - electronische spelletjes, GSM’s en dergelijke meebrengen maar ENKEL VOOR 

 ZICHZELF, niet voor een ander of om samen te spelen of  berichtjes te sturen naar elkaar. 

 Dit wordt afgegeven bij het verlaten van de bus in de "bak". Die wordt afgegeven in de 

 bureau. De bak wordt pas opgehaald bij het vertrekken als de busrij passeert aan de 

 bureau. 

 Bij niet-passend gebruik van deze middelen kan de busbegeleidster het materiaal afnemen 

 en wordt dit bezorgd aan het secretariaat. Daar worden er concrete afspraken gemaakt 

 rond het hergebruik van het materiaal. 
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b. HET IS VERPLICHT OM … 

 - de vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven  

zitten. 

- de veiligheidsgordels om te doen, indien aanwezig op de bus. 

- te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleid(st)er. 

- fluo-hesje aan te hebben elke morgen en avond. 

c. HET IS VERBODEN OM ... 

- te eten, te drinken en te roken op de bus 

- rond te lopen  

- te roepen of te “praten” tegen kinderen die enkele stoelen verder zitten 

- huistaak te maken  

- dingen uit te wisselen  

- foto's en/of filmpjes te maken van medeleerlingen of busbegeleidster/-chauffeur 

- scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus. 

d.  INCIDENTEN/KLACHTEN 

- Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de 

leerling (ouders). 

- Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan 

de leerlingen worden ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist. Let wel ! 

Dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht. 

 
 

 

 

 

 

1. Alle kinderen doen actief mee aan alle lessen, ook de godsdienstlessen en zwemlessen. 

2. Niet-katholieke kinderen gaan mee naar de eucharistievieringen maar hoeven niet actief 

deel te nemen. 

3. Tijdens de Ramadan mogen de kinderen, in samenspraak met de ouders en mits een 

begeleidend briefje, het middagmaal overslaan. Ze blijven dan spelen op de speelplaats. 

4. Alle kinderen spreken, indien zij dit in zekere mate beheersen, Nederlands tegen de 

leerkrachten en onderling, ook op de speelplaats. 

5. Onze kinderen leren omgaan met elkaars verschillen en uiten geen racistische 

opmerkingen ten opzichte van elkaar. 

 

School is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van persoonlijk materiaal.  

 

 

 

 

 

Zie deel 2 . 

6. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

5. LEEFHOUDING EN LEEFREGELS OP SCHOOL 
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Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 

januari van het lopende schooljaar.  

Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één 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 ten minste 220 

halve dagen aanwezig zijn geweest. De school houdt de aanwezigheidsdagen bij in een 

onderwijsregister. 

2° : voldoen aan een proef (vastgelegd door de Vlaamse Regering) die de kennis van het 

Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waarmee de school waar 

de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te 

nemen. 

3° : beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in 

een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 

 

Met uitzondering van de leeftijdsversie is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die 

worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken 

van het Nederlandse taalgebied. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs 

ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was 

ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 

kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het 

voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven 

op basis van een taalproef. 

 

Voor zij-instromers van 7 jaar en ouder (leerlingen die komen uit het buitenland, uit 

huisonderwijs of uit het Franstalig onderwijs) geldt de voorwaarde om het voorgaande schooljaar 

in een erkende Nederlandstalige school ingeschreven te zijn of het slagen in een taaltest niet. 

 

Bijlage 1 :  Toelatingsvoorwaarden voor 6-jarigen die vanuit buitengewoon onderwijs  

  de  overstap naar een school voor gewoon onderwijs maakt. 
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Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 

Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.  

De school engageert er zich toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling.  

Uw engagement zal betekenen dat u er als ouders alles aan doet om uw kind, ook in de vrije 

tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 

 

Dit kan ondermeer door:  

• Zelf Nederlandse lessen te volgen. (info : zie onder) 

• Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

info :  Huis van de Nederlandse taal 

  adres : LDC ’t Hofland - Dikkebusseweg 15a – 8900 Ieper 

  afkorting : HvN-Wvl-Ieper 

  Gsm : 0483/34 65 82  

  website : www.hvn-wvl.be 

  email : roeselare@integratie-inburgering.be 

 

Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn 

huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven indien 

mogelijk, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

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

tolk is.  

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, 

cultuurgroep, academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) 

• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met 

hem over te praten. 

• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

• Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of 

ze uw kind zelf te laten lezen.  

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

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

• Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te  laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.        

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 

 

Bijlage 2 :  bij engagement onderwijstaal 
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