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Beste ouders
Jullie kiezen voor de Sint-Jozefsschool Ieper?
Bedankt alvast voor het vertrouwen dat je in ons hebt! Wij zullen je niet teleurstellen.
Terecht verwachten jullie een warme school die kwalitatief hoogstaand onderwijs
aan de leerlingen biedt.
Wij willen een straffe school met professionele en dynamische werking zijn met
alle voordelen van een grotere school, maar toch een familiair karakter. Als we oudleerlingen en ouders bevragen horen we graag volgende sterktes verwoorden:
Zorgzaam: 1 fulltime zorgcoördinator, 6 zorgleerkrachten kleuter en lager, open en erg behulpzame
omgeving, streven naar 400 blije kinderen
Sfeervol en sociaal: warm schoolteam van leerkrachten, opvang- en refterpersoneel, veel respect voor
elkaar
Christelijk: kansen tot diepgang, materiële zaken relativeren, Jezus-verhalen met tijdloze boodschap,
foutvriendelijk, positief ingesteld en verbonden
Rust en geluk: slaapklasje voor allerkleinsten van 12 tot 13.30 uur, groene omgeving met veel en ruim
ingevulde Groeituin en Bomenpaleis, yoga-impulsen, veiligheid en geborgenheid
Voluit leven: axenroos reflecteert over sociale interactie, complimentjes geven als de wasbeer, neen
zeggen tegen pesten als de steenbok, ondernemend als de leeuw
Talenten: ruimte voor ontwikkeling van sterktes en interesses, breed aanbod techniek, muzische en
tuinvaardigheden, uitdagend en ruimte tot openbloeien
Bewegen: 2,5 uur bewegingsopvoeding per week per klas, sportveld met kunstgras, 16 zwembeurten
per jaar vanaf K3, schrijfdans in alle kleuterklassen
Vaardig met taal: ruime schoolbibliotheek met dynamische werking, dactylo in L4 tijdens de les
Samenwerking: gemotiveerde ouderraad, enthousiaste leerlingenraad, veelvuldige projecten met buren, Huize Sint-Jozef, Yper Museum, Ieperse secundaire scholen, vlot contact met ouders en leerkracht
Goesting in Leren: krachtige leeromgeving met sterke binnenklasdifferentiatie, stimulans tot eigenaarschap, diepgaand aanbod met grote kansen naar het secundair, ICT vanaf 3,5 jaar
Paraat en bereikbaar: luisterend oor, toegankelijk, opvang vanaf 7 uur, in 2 kleutergroepen en 3 studiegroepen tussen 16.15 en 17 uur, opvang tot 18.15 uur
Gezond: fruitpromotie iedere morgen, 5 ruime speelplaatsen, samenhang met de natuur, verse en gevarieerde maaltijden

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het
volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is
er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.
We wensen uw meisje of jongen een boeiende schooltijd toe!
In naam van het hele schoolteam
Lieven Calis, directie
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DEEL I. NUTTIGE INFORMATIE
1. CONTACT MET DE SCHOOL
We proberen zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur

Lieven Calis
057/20 71 24 of wanneer dringend: 0477 91 21 26
lieven.calis@cdi-ieper.be

Secretariaat

Joke Grimonprez, Ann Vandevoorde, Sonja Mazereel
057 / 20 71 24
sintjozef.com@cdi-ieper.be

Leerkrachtenteam
Zorgcoördinator kleuter en lager:
Veiligheid en preventie:
Beleidsmedewerker

Nadine Wyffels
Emmely Defever
Karin Vanrobaeys – Ann-Sophie Fernagut

De leerkrachten van de kleuterafdeling:
Berenklas peuters
Eerste kleuterklas A
Eerste kleuterklas B
Tweede kleuterklas
Derde - tweede kleuterklas A
Derde - tweede kleuterklas B
Zorg + ambulant kleuter
Bewegingsopvoeding

Cathy Demaeght
Hannelore Victoor
Vicky Bryon
Mieke Vandermarliere – Joke Gille
Hélène Duthoit
Marianne Vanacker
Gerda Delva - Ann-Sophie Fernagut
Isabelle Dewulf
Jasper Balduyck

De leerkrachten van de lagere afdeling:
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B

Marlies Deraeve
Sarah Gryson
Mieke Hanssens
Carmen Debergh
Eva Derycke
Nada Moerman
Evelien Warlop
Annik Van Ginderdeuren

6

Sint-Jozefsschool

Meenseweg 33 8900 IEPER

Schoolreglement

__________________________________________________________________________

5A
5B
6A
6B
Zorg + Ambulant

Bewegingsopvoeding

Mieke Gille
Noor Dedrie
Sylvia Mylleville
Rik Verhalle
Sandra Deberdt – Monique Hoedemakers
Karin Vanrobaeys – Kris Knockaert
Casteele Susie – Dever Inez
Sabien Dewulf – Jasper Balduyck

Schoolstructuur

Administratieve vestigingsplaats : Meenseweg 33

8900

IEPER

Kleuter- en lagere afdeling
Alle klassen zijn in deze vestigingsplaats gemengd.

Website :

www.cdi-ieper.be/sint-jozef

Scholengemeenschap

Centrumscholen Dekenij Ieper V.Z.W.
Coördinerend directeur: Marleen Vandenberghe

Schoolbestuur

Voorzitter: E.H.Deken Roland Hemeryck
Oude Veurnestraat 24 8900 Ieper
roland.hemeryck@cdi-ieper.be

Interne beroepscommissie in geval
van tijdelijke uitsluiting

Voorzitter: Marleen Vandenberghe
Oude Veurnestraat 24 8900 Ieper
marleen.vandenberghe@cdi-ieper.be
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Ondersteuningsnetwerk

Onze school werkt samen met Ondersteuningsnetwerk West. Het ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen gewoon onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst.

Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en
schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lespraktijk.

Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …).

Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van
de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit.

Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLBteam betrokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning
noodzakelijk is, worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB.

Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de coördinatoren.

Carmen Supeene (regio Diksmuide / Ieper / Poperinge)
0468/48.02.56
carmen.supeene@netwerkwest.be

Eveline Pil (regio Oostende-Gistel / Veurne-Westkust)
0483/29.80.48
eveline.pil@netwerkwest.be
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Openingsuren
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

13.05 – 15.00

We vragen met aandrang dat alle kinderen, ook de kleuters, op tijd op school zijn.
Op die manier ontmoeten de leerlingen de klasgenoten op de speelplaats, nemen ze
deel aan het onthaal in de klas en begint de schooldag op een rustige, gestructureerde
manier. Wacht niet tot het belteken om de leerlingen de speelplaats op te sturen!
De schoolpoort gaat ’s morgens open om 7 uur en er is opvang verzekerd tot 18.15
uur (woensdag tot 13 uur). Wie vóór 8 uur op school komt, gaat naar de opvang. De
school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen, die voor 8 uur buiten
wachten in plaats van naar de opvang gaan. Van 7 tot 8 uur gaat de opvang in de
turnzaal door.
De leerlingen die niet met de rij vertrekken of door de ouders opgehaald worden, moeten op de aangelegde wachtplaats aan de parking onder begeleiding van een leerkracht blijven wachten. Kinderen die ‘s middags op school eten, mogen tussen de
middag onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.
’s Middags mogen de leerlingen niet vroeger dan 12.40 uur opnieuw op school komen.
Verlaten van de school
De leerlingen kunnen de school op twee manieren verlaten:
1. Ofwel met één van de twee begeleide rijen:
 richting Basculestraat:
 richting Meenseweg (overstekers Zebrapad)
In beide gevallen eindigt de verantwoordelijkheid van de toeziende leerkrachten
bij het ontbinden van de rijen. De leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die, zonder toelating van de begeleidende leerkrachten, de rij verlaten of op de straathoek blijven wachten tot ze afgehaald worden.
Alle leerkrachten die de rij begeleiden zijn gemachtigde opzichter.
2. Ofwel samen met de ouders of met de personen die door de ouders zijn
aangesteld.
In geen geval mag de leerling de school op eigen houtje verlaten.
Fietsers vervoegen achteraan één van de twee rijen; zij gaan daarbij te voet, met de
fiets aan de hand, tot aan de plaats waar de rijen ontbonden worden.
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Opvang
Elke dag is er mogelijkheid tot opvang en/of studie.
Morgenopvang:

opvang van 7 tot 8 uur in de turnzaal

Avondopvang: (voorlopige regeling)
Kleuters:
Lager

opvang in de turnzaal / buiten tot 18.15 uur
Studie/opvang tot 18.15 uur

Per begonnen half uur wordt er €1,20 per half uur aangerekend. Bij vertrek met de
ouders kom de leerling naar de toezichter om goedenavond te zeggen en de leerling
wordt dan uitgescand. Voor de opvang en studie wordt dus volgende dagelijkse vergoeding gevraagd :
Morgenopvang
7.00 tot 8.00 uur
7.30 tot 8.00 uur
Avondopvang + studie
tot 16.45 (vrijdag tot 15.45 uur)
tot 17.15 (vrijdag tot 16.15 uur)
tot 17.45 (vrijdag tot 16.45 uur)
tot 18.15 (vrijdag tot 17.15 uur)
vrijdag tot 17.45
vrijdag tot 18.15
Woensdag
12.30 tot 13.00 uur

€ 2,40
€ 1,20
€ 1,20
€ 2,40
€ 3,60
€ 4,80
€6
€ 7,20
€ 1,20

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

Tussen de middag wordt er €1,50 betaald voor de opvang de hele middag. Wie naar
huis gaat, kan pas om 12.40 uur terug binnen op school, wie eerder komt zal ook
middagopvang betalen.
Er wordt hiervoor een maandelijkse rekening meegegeven.
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Woensdagmiddagopvang
Op schriftelijke vraag van de ouders worden de leerlingen per bus, zowel uit de kleuterals uit de lagere afdeling naar de dienst Buitenschoolse Opvang gebracht, ofwel in
de Oude Veurnestraat, ofwel in de Augustijnenstraat tot 18.30 uur.
Prijs per kind : bus naar buitenschoolseopvang
€3
Eenmaal ter plaatse vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de dienst
Buitenschoolse Opvang. Meer info op www.buitenschoolseopvangieper.be
De verantwoordelijke van deze dienst is mevrouw Martine Verschoot. Zij is te bereiken
op het telefoonnummer 0478/58.13.70
Fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderopvang op school
De voorwaarden betreffende de aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderoppas
werden gewijzigd door de wet van 6 juli 2004. (B.S. 5.08.2004)
Die wetswijziging houdt een verruiming van de maatregel in. Voortaan worden de
voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de uitgaven voor de kinderoppas immers
uitgebreid naar:
- de uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben
- de uitgaven betaald aan kleuter- en lagere scholen.
De aard van de opvang
Enkel de opvang (indien de school dit organiseert) buiten de normale schooldagen
en schooluren wordt in aanmerking genomen. Volgende vormen van opvang worden
o.a. bedoeld:
Þ voor- en naschoolse opvang
Þ opvang op woensdagnamiddag
Þ opvang op vrije dagen
Þ opvang tijdens de schoolvakanties
Þ opvang tijdens de middagpauzes.
Bepaalde uitgaven komen echter niet voor de aftrek in aanmerking omdat ze activiteiten vergoeden die verbonden zijn aan de onderwijsdoelstellingen van de school en
doorgaans ook tijdens de schooldagen en schooluren worden georganiseerd. Het betreft hier uitgaven in het kader van schoolexcursies, schoolreizen, culturele uitstappen, openluchtklassen, sportkampen, buitenlandse reizen.
De aard van de kosten
Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar: bijkomende kosten zoals drank- of
maaltijdkosten komen niet in aanmerking.
Het attest
De uitgaven voor de kinderoppas zijn slechts aftrekbaar op voorwaarde dat de ouders de echtheid en het bedrag ervan verantwoorden door bewijsstukken die bij de
aangifte van de personenbelasting moeten worden gevoegd.
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Teneinde ten laatste met de factuur van maart een attest aan de ouders van de uitgaven voor kinderoppas te kunnen uitreiken, wordt aan de scholen gevraagd om volgende gegevens bij te houden:
de naam, de voornaam en het adres van de ouder
de naam en de voornaam van het kind
de geboortedatum van het kind
de periode waarin het kind is opgevangen
het aantal opvangdagen
het dagtarief
het totale bedrag van de opvangkosten
Met andere woorden: ‘De school zal aan elke ouder, van wie hun kind (betalend) gebruik gemaakt heeft van onze opvangdienst, een attest bezorgen, zodat je de uitgaven voor kinderopvang fiscaal kunt aftrekken.' Dit gebeurt enkel als alle facturen
van het betreffende jaar betaald zijn.
Ouders van leerlingen die gebruik maakten van de Buitenschoolse Opvang kunnen
daar hun fiscaal attest vragen.
Maaltijden
Er zijn verschillende mogelijkheden :

De leerlingen brengen zelf hun boterhammen mee (geen drank). Drank is op
school te verkrijgen (soep, fruitsap, chocomelk en water)
opvang + drank inbegrepen € 2,00


De leerlingen nemen een volledige maaltijd + opvang.
maaltijd voor de kleuters: € 4,00
maaltijd voor de lagere school: € 4,50

Tussendoortjes
Kinderen mogen tijdens de speeltijden een tussendoortje eten.
Wij vragen wel het volgende:





gebruik een genaamtekende koeken- of fruitdoos
we laten alle koekenpapiertjes thuis
elke voormiddag eten wij een stuk fruit! In de namiddag mag er een droge
koek (geen chocolade) gegeten worden.
water drinken kan via de kraantjes op de speelplaats of je brengt zelf een
genaamtekend flesje mee dat je in de klas laat staan. Wij stimuleren graag het
drinken van water.
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Bereik / Mobiliteit op school
Kinderen met een lichamelijke handicap die moeilijk de trappen kunnen gebruiken,
kunnen in samenspraak met de klasleerkracht/school zoeken naar de beste oplossing.
Vakanties – vrije dagen – pedagogische werkdagen
Deze worden meegedeeld in de nieuwsbrief aan de ouders.

3. SAMENWERKING
Met de ouders
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een
afspraak maken met de klasleerkracht, zorgcoördinator en de directeur. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring)
Ook bij de leden van onze ouderraad kan je steeds terecht.
Het doel van de ouderraad is samenwerken met de directie en het schoolteam om
het welzijn van de kinderen op school te bevorderen.
De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar
voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken. Dit
gebeurt onder andere door het organiseren van pedagogische activiteiten, gespreken infoavonden, het bieden van praktische hulp bij speciale gelegenheden, het aankopen van didactisch materiaal, …
U kunt bij de mensen van het bestuur altijd terecht met problemen, vragen, ideeën of
voorstellen. ouderraad.sintjozef@cdi-ieper.be
Voorzitter: Jef Van Gils
Schoolraad: Voor het oprichten van een schoolraad hebben zich geen ouders kandidaat gesteld.
Met de leerlingen
Leerlingenraad
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De leerlingen worden democratisch verkozen in het 4de, 5de en 6de leerjaar. Deze
leerlingen vergaderen 5 keer per schooljaar samen met de zorgleerkracht en de directeur. Zij bepalen de agenda: ideeën of problemen die vanuit de leerlingen komen.
Het welzijn van alle leerlingen op onze school staat voorop bij dit overleg.
Met externen
Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Ieper, Bukkersstraat 38, 8900 IEPER.
Tel 057 21 60 48 info@clb-ieper.be
www.vclb-west.be
De medewerkers voor onze school zijn: Mevr. Petra Mulle
Dr. Ann Lagae (schoolarts)
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving
punt 2. (http://www.vvkbao.be/infobundel-onderwijsregelgeving ) Je bent verplicht om
mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van
het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het
CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Nuttige adressen

Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw lokaal 4M11
Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel
02/553 92 12
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II. PEDAGOGISCH PROJECT
1. ONZE SCHOOL ALS GELOOFSGEMEENSCHAP
Onze basisschool kiest voor een gelovige opvoeding waarbij menselijke en christelijke waarden worden voorgeleefd en bijgebracht. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. We zijn een katholieke school en kiezen dan ook
bewust voor de evangelische boodschap als rode draad doorheen ons opvoedingswerk. Maar we brengen ook respect op voor andere filosofische of godsdienstige
overtuigingen. We verwachten dat alle leerlingen deelnemen aan de schoolvieringen.
Op onze school hebben we een bloeiende pastorale werking. De kleuters en leerlingen krijgen eigentijdse godsdienstlessen, we houden kindvriendelijke vieringen, we
zetten ons via acties in voor onze medemensen en voor een betere wereld …
Onze eersteklassertjes bereiden wij vanuit de klas voor op hun Eerste Communie in
samenwerking met de parochie. Onze twaalfjarigen worden voorbereid op hun Vormsel door de catechisten van hun eigen parochie. De school speelt in op dit feestelijk - kerkelijk engagement.
Als school vormen we een hechte geloofsgemeenschap met elkaar verbonden door
de christelijke waarden.

2. ONZE SCHOOL ALS LEERGEMEENSCHAP
We streven een harmonische ontwikkeling van de kinderen na. Leren zien we veel
ruimer dan de intellectuele ontplooiing, we beogen de totale ontwikkeling van ieder
kind. Niet enkel de cognitieve maar ook de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van uw kind krijgt ruimschoots aandacht.
We trachten ons onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van elk kind. Vanuit
de leerstof proberen we elk kind passend te begeleiden. Binnen de klassen wordt er
gedifferentieerd zodat iedere leerling op zijn niveau en op eigen tempo kan werken.
We stimuleren de kinderen om dat tempo op te drijven en hun niveau vanuit succeservaringen op te tillen.
We willen onze leerlingen begeleiden in hun groei naar zelfstandig werken. Onze
school moet ook een plaats zijn waar onze kinderen leren leren, in hun inspanningen
volharden en voldoening vinden in hun werk. Vanuit ervaring weten wij dat een dergelijk onderwijs- en opvoedingsproject succes garandeert voor verdere studies.
Nieuwe werkvormen zoals groepswerk, contractwerk… laten elke klassenleerkracht
toe onderwijs op maat aan te bieden.
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Zowel naar zwakkere als naar goed begaafde leerlingen toe wordt een aangepast
aanbod gedaan.
De taakleerkracht, de zorgbegeleider en de juf van de klas of de meester garanderen
een dagdagelijkse zorgbrede aanpak.
Langs ons geïntegreerd leerlingvolgsysteem willen wij onze kinderen in hun ontwikkeling nauwgezet volgen en dit vanaf de eerste kleuterklas, waardoor wij kinderen
met ontwikkelingsproblemen remediërend begeleiden.
Alle klassen van de lagere school als de tweede en derde kleuterklassen beschikken
over een computer. Daarenboven heeft de school een eigen computerlokaal waar
de kinderen wekelijks ‘leerstof' kunnen inoefenen, informatie kunnen opvragen via internet of speels kennismaken met de muis, het toetsenbord, het scherm. Alle klassen
van de lagere afdeling zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De kleuters en leerlingen werken ook geïntegreerd met een IPad ...
Onze school heeft een bloeiende leescultuur met heel wat boeiende activiteiten:
voorleesweek, gedichtendag, boekenbeurs, auteur in de klas, een rijk uitgebouwde
schoolbibliotheek … Verder beschikken we ook over een muzieklokaal, polé
poléklas en een polyvalente ruimte .

3. ONZE SCHOOL ALS LEEFGEMEENSCHAP
Onze school wil een school zijn met een hart voor kinderen, een school waar kinderen zich thuis voelen. Hierbij willen we veel aandacht besteden aan het bijbrengen van levenswaarden: eerbied en respect voor de anderen, het materiaal en het
leefmilieu.
We leren naar elkaar luisteren, met elkaar spreken, we leren op een zinvolle manier
conflicten oplossen, we delen vreugde en verdriet, we geven elkaar nieuwe kansen
en leren eerlijk en beleefd zijn.
Ons team wenst de kinderen van onze school te vormen tot sociaal competente
jongeren: communicatie, een positief zelfbeeld, doorzettingsvermogen, openstaan
voor, rekening houden met elkaar, waarderen, verantwoordelijkheid en vertrouwen,
jezelf zijn, samenwerken, een mening vormen, omgaan met ontgoochelingen... spelen hierbij een uiterst belangrijke rol.
In een sfeer van vriendschap, vertrouwen en dienstbaarheid willen we samen 'school
maken' en leven in een geest van eerbied en waardering voor elkaar.
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DEEL III. SCHOOLREGLEMENT
1. ENGAGEMENTSVERKLARING
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 je volle steun van jullie. Daarom maken we in
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk
wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode
dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.
Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed
dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin
van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we
schriftelijk via de klasagenda en het rapport.
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk
schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien
je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Vooraan in de
klasagenda van je kind vindt u de contactgegevens.
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je
kind.
We verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen
te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de
evolutie van je kind.
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je
kind dagelijks en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind
op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en
voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
Te laat komen kan niet! De school begint om 8.30 uur en ’s middags om 12.55
uur (vrijdag 13.05 uur). Graag voor het eerste belteken op de speelplaats aanwezig zijn. We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Ook
kleuters zijn op tijd op school! Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt
bij afwezigheid van uw kind. Het spreekt vanzelf dat zieke kinderen niet naar
school kunnen.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB:




Wij waarschuwen u wanneer het aantal gewettigde afwezigheden met een ouderbriefje overschreden is.
Wij waarschuwen u wanneer uw kind ongewettigd afwezig is.
Vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid informeren wij het begeleidend CLB, dat dan rechtstreeks met u contact zal opnemen.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de
meest geschikte aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie
van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We
gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de
orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw
kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te
tekenen.
We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van
je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school
kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken opvolgt en naleeft.

18

Sint-Jozefsschool

Meenseweg 33 8900 IEPER

Schoolreglement

__________________________________________________________________________

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven
en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand
van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije
tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:
-

-

-

Zelf Nederlandse lessen te volgen.
Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
Huis van de Nederlandse taal
adres : Korte Meers 6 te 8900 Ieper
afkorting : HvN-Wvl-Ieper
Gsm : 0478/ 80 43 94
website : www.hvn-wvl.be
email : westhoek@hvn-wvl.be
contactpersoon : Wouter Dumon (Educatief medewerker)
te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van
zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat
er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord,
plastische kunsten, …)
Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er
samen met hem over te praten.
Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor
te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je
kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders
Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige
vriendjes.
Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.
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2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind
wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een
bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een
overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op
vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel
aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende
schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord
vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je
kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
2.1. Aanmelden en inschrijven
Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterafdeling, dan hoef je het niet opnieuw in te
schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
Inschrijvingsperiode:



Voorrang broer en zus: september van het voorafgaande schooljaar
Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 september van het voorafgaande
schooljaar

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont
(de ISI+kaart, Kids ID, het geboortebewijs, …) De inschrijving van een leerling geldt
voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de
kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum 1 wordt
de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag: http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm
1
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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 ingeschreven en in de
school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
2.2. Weigeren
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. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit
meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag
buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht
voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van
onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om
mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de
school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders
en het CLB, rekening met:
-

De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van
de school;
De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake
zorg;
De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving
pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling
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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 je kind 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.

Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit invoeren. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de
leerling weigeren.
Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.

2.3. Verlengd verblijf in kleuteronderwijs
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In
dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de
ouders daaromtrent een beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgende, is enkel een
advies van een CLB vereist.

2.4

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

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.
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).
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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 250 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.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen
aan de leerplicht.
Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs
meer volgen tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan slechts uitgereikt
worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.
In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van
het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet
meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.

2.5. Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten
van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de
specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige
nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.
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3. OUDERLIJK GEZAG
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en extra aandacht bieden.
3.1. Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend
of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd
door de rechter.
3.2. Afspraken i.v.m. de informatiedoorstroom naar de ouders
De school maakt met beide ouders afspraken i.v.m. agenda, brieven, oudergesprekken, rapportbespreking…
3.3. Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school
moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het
schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE
ONDERWIJSNIVEAU
4.1. Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet,
dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en
mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er
in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing
dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).
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4.2. Overgang tussen onderwijsniveaus
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij
als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is
aan de toelatingsvoorwaarden.

5. AFWEZIGHEDEN
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt)
en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd
aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs
geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige
leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze
niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is,
dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het
is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder
goed opgenomen in de leerlingengroep.
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters
die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag
verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons
meldt, liefst voor … uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan
afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij … . Komt je kind
meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.

5.1. Wegens ziekte
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs
gelden volgende gewettigde afwezigheden:
5.1.1 Wegens ziekte
•

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

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje
van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per
schooljaar.
• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het
CLB.
• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan
de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
5.1.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel
vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring
die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont
of van een bloed- en aanverwant;
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische,
joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
…

5.1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve
uitsluiting
De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.

5.1.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:
•
•

•
•
•

de rouwperiode bij een overlijden;
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap
van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10
halve schooldagen waarop topsport-beloften recht hebben);
trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor
maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)
revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);
school-externe interventies;
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•

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

5.2. Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te
beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB.
Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd
voor een gesprek.

6. EEN– OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACT.)
6.1. Eendaagse uitstappen
Uitstappen worden altijd via een brief aan de ouders meegedeeld.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met
de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren,
dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig
te zijn.
6.2. Meerdaagse uitstappen
Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de
extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten
dienen op de school aanwezig te zijn.
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7. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige
leerling die in voldoende mate de eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke
motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van
bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt
ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

7.1. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je
kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van
de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindterm gerelateerde leerplandoelen
voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de
leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker
een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het
schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in … . De datum
van uitreiking is ook de ontvangst-datum voor het instellen van beroep. Als je niet
aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.
7.2. Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder
toegelicht.
Let op:
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• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend);
• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1

Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk
schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij … . Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.

2

Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na
de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt
uitgereikt aan je kind.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd,
kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens
de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3

4

De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan
je mee. Er zijn twee mogelijkheden:
-

De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;

-

De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval
zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat
van die vergadering.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing
van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van
het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:

E.H. Roland Hemeryck
Centrumscholen dekenij Ieper
Oude Veurnestraat 24 8900 Ieper
Of
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum
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je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de
aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één
van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending
als voor de ontvangst.
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

het beroep is gedateerd en ondertekend;
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken
van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
5

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

6

De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je
kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de
beroepscommissie kan samenkomen, vind je in …. Het is enkel mogelijk om een
gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

7

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

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot
een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.
De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij
een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
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De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het
beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter
van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.

8. ONDERWIJS AAN HUIS
Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens
chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen,
dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis,
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke … aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk
naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische
ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het
chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als
de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een
periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen
wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk
onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze
uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren
en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de
chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op
een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan
huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid
van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken
van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te
stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt
de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de
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lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en
evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

9. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.
Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten
door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we
op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor
het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde
gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

9.1. Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen
we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:
•

Een gesprek met ………;

•

Een time-out:

•

naar een time-out ruimte gaan. Je kind kan op basis van gemaakte afspraken
zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan
je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf
wordt dit kort met je kind besproken;

•

Een begeleidingsplan:

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind
zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar
het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden
samen met je kind opgevolgd.

9.2. Herstel
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste
plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat
er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
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Een herstelgerichte maatregel kan zijn:
•

een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

•

een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

•

een bemiddelingsgesprek;

•

no blame-methode bij een pestproblematiek;

•

een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit
groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4
beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.
9.3.Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan
door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens
een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
•

een verwittiging in de agenda;

•

een strafwerk;

•

een specifieke opdracht;

•

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

9.4.Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of
de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen
belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan
enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.
9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
•
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
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•

een definitieve uitsluiting.

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in
principe niet langer dan vijf 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.
9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt 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
vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten
vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

3

Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon
recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

4

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen
met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat
een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij
een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het
kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet.
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Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige
of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

9.4.4

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

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De
procedure gaat als volgt:
1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:
E.H. Roland Hemeryck
Centrumscholen dekenij Ieper
Oude Veurnestraat 24 8900 Ieper
of
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum
je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de
beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel
geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
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Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
het beroep is gedateerd en ondertekend;
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of
het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die
de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je
kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te
duiden.
Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep
heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde
reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de
termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie
plaatsvinden.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die
dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn
stem de doorslag.
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5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de
definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met
een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht
blijft.

10. BIJDRAGEREGELING
Wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te halen, moet
kosteloos zijn. Voor andere activiteiten mag de school een bijdrage vragen. Hoeveel, staat in de maximumfacturen. Voor toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag... betalen ouders een maximumbedrag per schooljaar.
Op basis van het gezondheidsindexcijfer zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar 2018-2019:

Leeftijd en niveau

Bedrag

1KL

45 euro

2 KL

45 euro

3 KL

45 euro

Lager onderwijs (per lj.) 90 euro

Voor meerdaagse uitstappen (bv. Zeeklas, bosklassen) mag de
school voor een kleuter niks aanrekenen. Voor een leerling in de lagere
school is dat 445 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs ('minder scherpe' maximumfactuur).
Kosten voor opvang, maaltijden, tijdschriften … vallen buiten de maximumfacturen. Deze kosten moet de school bij het begin van het schooljaar bekend maken aan de ouders via de bijdrageregeling. Dit gebeurt
in de nieuwsbrief van september.
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Basisonderwijs moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Aan ouders die hun kind in
een basisschool inschrijven, mag geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd
worden.
De minister stelt dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken
van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen kosteloos moet zijn
vanaf 1 september 2007. Dat wil zeggen dat een basisschool bepaalde zaken niet
meer mag verrekenen in de schoolrekening.
Volgende materialen worden
vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor
het gewoon onderwijs. Deze
materialen zijn verplicht aanwezig op school.
De school stelt de materialen
in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet
dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig
moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)
Toestellen (ET LO 1.9)
Klimtoestellen (ET LO 1.14)
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)
Boeken (OD NL 3.4)
Kinderliteratuur (OD MV 3.5)
Kinderromans (ET NL 3.5)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)
Passer (ET WIS 3.5)
Globe (ET WO 6.2)
Atlas (ET WO 6.11)
Kompas (ET WO 6.3)
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET
NL 3.5)
Infobronnen (OD NL 3.4)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR
2.3)
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende
categorieën worden verondersteld in voldoende mate
aanwezig te zijn en staan in
functie van het nastreven van
de ontwikkelingsdoelen of het
bereiken van de eindtermen
voor gewoon en buitengewoon onderwijs.
Een school beslist op basis
van haar pedagogisch project
welke materialen zij wenst te
gebruiken.

Schrijfgerief
Tekengerief
Knutselmateriaal
Constructiemateriaal
Planningsmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmaterialen
Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software...
Informatie- en communicatietechnologisch
(ICT) materiaal
Multimediamateriaal
Meetmateriaal
Andere
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10.1. Wijze van betaling
Vanaf 01/09/2017 gebruikt onze scholengemeenschap een nieuw programma voor
de boekhouding.
Dit programma volgt de wet, die stelt dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het
betalen van de schoolkosten.
Voor gescheiden ouders kunnen wij de rekeningen daarom 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.

10.2. Betaalreglement
1. De ouders ontvangen 10x per schooljaar een rekening per mail of op papier.
2. Wil zorgen dat die op tijd en volledig wordt betaald, dus binnen de 30 dagen na
verzending, bij voorkeur via domiciliëring.
3. Bij betaalproblemen kan u steeds contact opnemen met de directie om afspraken te maken over een aangepaste betaalwijze. Discretie wordt verzekerd. Zo
daarbij afbetalingen toegestaan worden gelden deze onder het beding van opeisbaarheid: bij het niet naleven van de toegestane afbetalingen wordt het saldo
van alle openstaande facturen ineens opeisbaar.
4. Bij gebrek aan tijdige betaling ontvangt u een eerste, kosteloze herinnering.
5. Zo 15 dagen na de eerste herinnering nog steeds geen betaling ontvangen
werd volgt een tweede, aangetekende ingebrekestelling waarvoor een administratiekost van € 10 zal aangerekend worden. Deze ingebrekestelling doet ook
een nalatigheidsintrest lopen van 7% per jaar.
6. Zo 15 dagen na de tweede herinnering nog steeds geen betaling ontvangen
werd of bij het niet naleven van de gemaakte betalingsafspraken volgen gerechtelijke stappen.
7. Ongeacht hun burgerlijke staat zijn de beide ouders hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden tot betaling van de volledige schoolrekening. Dat betekent dat we
beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen niet ingaan op de vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het
niet eens raken over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beide
een identieke schoolrekening. Zolang die niet volledig betaald is blijven beide
ouders het openstaand saldo verschuldigd, ongeacht hun onderlinge afspraken.
8. Wanneer je laattijdig afzegde voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, wordt het deel van de kosten dat nog te recupereren is terugbetaald. Reeds gemaakte kosten worden opgenomen in de schoolrekening.
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9. Indien er openstaande facturen zijn en de ouders staan niet open voor een afbetalingsplan of het bestaande plan wordt niet nageleefd, dan kunnen we het
kind niet laten deelnemen aan een betalende activiteit.

10.3. Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt
over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je
vraag.
11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant of
tijdens het schoolfeest.

12. VRIJWILLIGERS
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal
punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie  VZW Centrumscholen Dekenij Ieper
Maatschappelijk doel: organiseren van basisonderwijs [zie statuten]
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij
Winterthur polisnummer 5705593. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij
telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact
komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.
Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

40

Sint-Jozefsschool

Meenseweg 33 8900 IEPER

Schoolreglement

__________________________________________________________________________

13. WELZIJNSBELEID
13.1. Preventie
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 preventieadviseurs Ann Deroo, die ook
verantwoordelijke preventieadviseur is voor onze scholengemeenschap. De
preventieadviseur wordt hierin gesteund door het schoolteam, dat meewerkt
aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

13.2. Verkeersveiligheid
Alle leerlingen van de lagere afdeling krijgen bij de start van het schooljaar gratis een
fluojasje. Ze dragen dit dagelijks bij de verplaatsing van thuis naar school en omgekeerd, ongeacht de wijze van verplaatsing. Bij het verliezen of kapotmaken van het
fluojasje wordt door de school een vergoeding van 5 euro gevraagd.
13.3. Medicatie


Je kind wordt ziek op school
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere
opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je
kind op te halen.
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval
medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.



Andere medische handelingen

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen
naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik.
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Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd.
Wij willen onze kinderen opvoeden in een cultuur dat medicijnen innemen niet zo
vanzelfsprekend is.
We streven er naar medicijnen zo veel mogelijk te beperken:
Medicijnen toedienen gebeurt per uitzondering.
Indien het toch noodzakelijk is , wil dan aan de behandelende arts vragen om een
medicijn te kiezen met een beperkte frequentie qua inname.
Er is een nuloptie voor schoolmedicijnen: de school beschikt niet over eigen medicijnen.
Wij aanvaarden enkel medicijnen met schoolattest ingevuld en ondertekend door
de ouders of een attest van de dokter. De schoolattesten vind je bij deze bundel
of kun je krijgen op het secretariaat of downloaden op de website
www.cdi-ieper.be onder “Medicijnbeleid”.
Zonder schriftelijk toestemming worden medicijnen geweigerd.
Medicijnen worden liefst niet meegegeven met de kinderen : af te geven door ouders aan de leerkracht of aan het opvangpersoneel of op het secretariaat.
Medicijnen worden op school bewaard achter slot, of in de koelkast in een beschermde ruimte.

13.4. Stappenplan bij ongeval
Elke school is wettelijk verplicht een verzekering voor haar leerlingen af te sluiten.
Met leerlingen wordt verondersteld: regelmatig ingeschreven leerlingen.
De verzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar komt niet tussen op
gebied van materiële schade (bijvoorbeeld: schade aan kledij, brillen, fietsen, …).
Daarom wordt aan de ouders aangeraden een familiale verzekering af te sluiten (dit
is bij de meeste families het geval). Langs deze weg kan er misschien een tussenkomst gekregen worden voor de stoffelijke schade. Een verzekering voor verloren
voorwerpen bestaat niet.
De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:




tijdens de lessen.
tijdens de buitenschoolse activiteiten die in schoolverband en met toelating
van de school worden georganiseerd (b.v. schoolreizen).
op weg naar en van de school, binnen het normale tijdsbestek en via de kortste / veiligste heen- en terugweg.

Wat dient nu te gebeuren bij een schoolongeval?
In de eerste plaats moet de school zo vlug mogelijk gewaarschuwd worden (dit is
uiterlijk daags na het ongeval); dan kan het aangiftedossier opgesteld worden. Mogelijke personen die kunnen gewaarschuwd worden:
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de leerkracht bewegingsopvoeding voor ongevallen tijdens de sportactiviteiten.
de leerkracht met toezicht op de speelplaats voor ongevallen tijdens de
speeltijden.
de directeur en de klassentitularis voor andere gevallen.

Geen enkele leerling hoeft bang te zijn om dit te melden; het is beter dat het ongeval
onmiddellijk gemeld wordt (zelfs indien het geen verdere gevolgen kent) dan dat het
dagen later wordt meegedeeld.

Op de tweede plaats moet het aangiftedossier aangemaakt worden;





Laat achterzijde van de ongevalsaangifte invullen door de behandelende arts.
Verzamel alle doktersbriefjes en apothekerskosten met betrekking op dit ongeval
Vraag uw ziekenfonds na genezing om een “Attest van tussenkomst van het
ziekenfonds”.
Breng alles terug binnen bij de directeur en vergeet uw rekeningnummer niet
te vermelden.

13.5. Roken is verboden op school.
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind
het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten
wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen
onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
14. AFSPRAKEN EN LEEFREGELS
14.1. Gedragsregels




We gaan op een vriendelijke, respectvolle en positieve manier met elkaar om.
Dit verwachten we zowel in het taalgebruik als in het gedrag.
We besteden aandacht aan en stimuleren beleefde omgangsvormen.
De school bouwt aan een positieve en vriendelijke sfeer. Pestgedrag hoort niet
thuis op onze school. We verwachten dan ook dat onze leerlingen pesterijen
rapporteren aan de leerkrachten.
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In de klas en in gesprekken met leerkrachten en directie spreken de leerlingen
steeds Algemeen Nederlands (A.N.).
Van de leerlingen die op school eten, eisen we nette tafelmanieren.
Op onze school brengen we geen snoep mee. Een droge koek (zonder chocolade) of fruit kan wel.
Elke voormiddag wordt er fruit gegeten.
Water drinken kan via de kraantjes op de speelplaats, of je brengt zelf een
genaamtekend flesje mee dat je in de klas laat staan.

 Mogen wij vragen absoluut geen snoep mee te geven met de leerlingen,
ook niet op verjaardagen. Gelieve ook geen geschenken mee te geven
op de verjaardagen van uw kind. Wij zullen de kinderen op school passend gedenken en vieren met een kleine attentie. Zo is het voor alle kinderen gelijk en moeten de ouders geen bijkomende kosten uitgeven voor
de verjaardag van hun kind. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
worden niet uitgedeeld op school.

14.2. Zindelijkheid in de peuterklas
1) Wanneer een peuter niet zindelijk is, vragen we aan de ouders of het mogelijk
is om te starten met halve dagen. We vragen ook om een pamperbroekje met
velcro (klittenband) aan te doen + een gemakkelijke broek (met elastiek) en
geen slip. Zo kunnen we de peuter stimuleren tot zelfredzaamheid en
heeft het kind ook de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving.
2) Als de peuter op het toilet/potje durft zitten, zullen we positief bevestigen, ook
als het nog niet lukt om te plassen. We vragen aan de ouders om het kind
thuis ook op vaste tijdstippen op het potje/toilet te laten zitten (opstaan, voor
het eten, na het eten, voor het slapen), ook als het kind nog niet plast in het
potje, zo wordt het al een goede gewoonte.
3) Als het lukt om te plassen op het toilet/potje dan heeft de peuter al controle
over de sluitspieren en laten we de pamperbroek af in de klas, de peuter
draagt dan enkel het gemakkelijke broekje. We starten met de potjes training.
We vragen aan de ouders om hun kind thuis ook zonder pamperbroek te
laten rondlopen en op de vaste tijdstippen op het potje/toilet te laten zitten! We geven ook ‘ de plastas ‘ mee naar huis.
4) Na een week trainen vragen we aan de ouders om hun kind naar school te
sturen met een slipje en een gemakkelijke broek (elastiek) + thuis ook!
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5) Als de peuter nog niet zindelijk is kan die niet doorschuiven naar de volgende klas.
14.3. Kleding
 De kinderen komen frisgewassen naar school.
 We eisen een verzorgde en nette kleding bij onze leerlingen.
 Er is een onderscheid tussen school-, vrije tijds- en sportkleding! Zo zijn blote
buiken, uitdagende topjes, diep uitgesneden jurken en heel korte rokjes/shorts
uitgesloten.
 Piercings (uitgezonderd oorringen), tatoeages en gekleurde haren kunnen
niet.
 Muiltjes en slippers dragen we niet op school.
 Alle kledingstukken moeten van de naam van de leerling voorzien zijn: muts,
trui, handschoenen, sjaal, jas,... Bij verlies komen genaamtekende kledingstukken makkelijker weer bij de eigenaar terug!
 De leerlingen moeten zorg dragen voor hun eigen kleding en die van de anderen.
 Bij luizen staan de ouders zelf in voor een wekelijkse controle. Wel laten weten aan de klasleerkracht. Eventueel kan een druppeltje lavendelolie op het
haar preventief werken. Bij blijvende problemen mag de school en/of het CLB
ingeroepen worden voor hulp. Wij verzekeren een discrete behandeling van
uw vraag.
14.4. Persoonlijke bezittingen
Kostbare juwelen, fototoestellen, Ipods, GSM en tablets horen niet thuis op school.
De school is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijk
materiaal.
Enkel leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar mogen eventueel een GSM meebrengen omwille van veiligheidsredenen. Ze laten hun GSM overdag in de boekentas
en zetten die uit.
Leerlingen die zich niet aan deze afspraak houden, moeten hun GSM inleveren bij de
directie.
Foto’s of filmpjes met de GSM op school maken, is ten strengste verboden.
14.5. Milieu op school
We willen de afvalberg op onze school beperken. Daarom vragen we uitdrukkelijk om
brooddoos te gebruiken. Gebruik een genaamtekend koeken- of fruitdoosje,

we laten alle koekenpapiertjes thuis.
We gaan spaarzaam om met papier en schrijfgerief.
We doen de deuren dicht.
We doen het licht uit als we de klas verlaten.
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14.6. Eerbied voor het materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken
zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam
om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk
wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten
voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

14.7. Afspraken in verband met pesten + preventie
Preventief optreden tegen pesten:
1. Speelruimte vergroten voor positieve uitdaging
 Uitbreiding van de speelplaats met sportveld, Groeituin en Bomenpaleis
 Pimp je speelplaats = aandachtspunt voor 2015-2019
2. Activiteiten en spelmateriaal voorzien om de activiteitsgraad te verhogen
 Voorzien van spelmateriaal in het tuinhuis.
 Organiseren van sporttornooien tussen de middag, kinderen helpen
mee met arbitrage en tijdsopmeting, jaargenoten mogen supporteren.
 In april, mei en juni netbaltornooien op de speelplaats.
 Op vrijdag en bij droog weer muziek spelen op de speelplaats.
3. Toezicht verhogen
 Extra toezicht op de speelplaats en in de opvang
4. Sociale vaardigheden, engagement, inspraak en attitudes
 Methode ‘De Axenroos’ doorheen lager en kleuter. De 10 dieren binnen
dit concept maken duidelijk hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen, hun interactie. We herkennen bij de dieren onszelf en/of anderen.
Zo proberen we spanningen en ruzies te voorkomen en wordt in conflicten verkeerd gedrag makkelijker herkend en begrepen. Dit maakt het
beter bespreekbaar om aan een oplossing te werken.
 Maandelijkse actiepunten m.b.t. omgang, netheid, verantwoordelijkheid
op de speelplaats. De actiepunten worden gekoppeld aan de dieren
van de Axenroos. We geven hierbij complimentjes als de wasbeer, we
durven neen te zeggen tegen pesten als de steenbok, we zijn ondernemend als de leeuw…
 Het beverteam met een beurtsysteem voor de lagere klassen. Zij zijn
o.a. verantwoordelijk voor de opvolging van de actiepunten.
 De doos vol gevoelens in de kleuterklassen.
 Aandacht voor gemeenschappelijke activiteiten tijdens de week van
pesten: samen dansen, muzische dag, neen durven zeggen.
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5. Klasactiviteiten, samenwerken en andere werkvormen
 Binnenklasdifferentiatie: duo-werk in de klas als prioriteit waar kinderen
structureel leren samenwerken.
 Samen lezen: oudere en jongere kinderen, heterogene groepen.
 Structureel inplannen van individueel werk, termijnplanning en –taken,
contractwerk om meer ruimte te hebben voor remediëring in kleine
groepjes, kindgesprekken…
We werken met een stappenplan voor kinderen met socio-emotionele problemen.
1. Kind/ouder/leerkracht meldt een probleem
 Iemand meldt de leerkracht/directie dat een kind zich niet goed voelt,
gepest wordt.
 Leerkracht merkt dat een kind zich niet goed voelt in zijn vel.
2. Melding aan zorgleerkracht of directie
 Leerkracht spreekt de directie of zorgleerkracht aan om het probleem
te melden.(opvolging en gedeelde verantwoordelijkheid)
3. Gesprek met kind
 Leerkracht laat het kind vertellen hoe het zich voelt en waarom. In de
hogere leerjaren gebruiken we de no-blame methode.
 Leerkracht zorgt dat het kind zich gehoord voelt en maakt het kind duidelijk dat hij/zij altijd wil luisteren.
4. Concrete stappen afspreken met zorgteam
 Leerkracht vertelt de zorgleerkracht of directie wat duidelijk werd.
 Indien nodig spreken we duidelijke stappen af die ondernomen zullen
worden om het kind te helpen, wie iets doet en wanneer.
 We lichten de ouders in.
 We spreken een evaluatiedatum af.
5. Melder informeren
 Het is belangrijk dat de melder van het probleem korte feedback krijgt
over de stappen die genomen worden. Het zal hem waardering geven
en aanmoedigen om verder te blijven zorgen voor het slachtoffer.
6. Acties uitvoeren
 Korte vermelding in zorgkompas.
 Indien nodig lichten we het hele team in over het probleem en de aanpak.
7. Evaluatie
 Op afgesproken moment evalueren we de hele aanpak.
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De ouders worden ingelicht.
Situatie opvolgen en nieuwe evaluatiemomenten afspreken indien nodig.

14.8. Bewegingsopvoeding
Elke leerling moet deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Er is enkel vrijstelling mogelijk op basis van een doktersattest.
In onze school dragen alle leerlingen van de lagere school tijdens de gymles
- witte gymschoenen
- zwarte of blauwe short
- gymtruitje met het logo van onze school. Ze zijn van degelijke kwaliteit en
kosten slechts € 9,00.
Ze zijn te verkrijgen in 3 maten bij de turnleerkrachten (ook via klastitularis aan
te vragen)
14.9. Afspraken i.v.m. zwemmen
Het decreet van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de leerlingen in de basisschool gedurende één schooljaar gratis kunnen gebruik maken van het zwemonderricht. Dit komt toe aan de leerlingen uit
het zesde leerjaar. Leerlingen uit het zesde leerjaar die al een jaar genoten hebben
van het gratis zwemonderricht kunnen geen tweede maal aanspraak maken op deze
gunstmaatregel.
Voor het zwemmen : een zwembroek, geen zwemshort
(zie toegelaten zwemkledij www.ieper.be/stedelijk-zwembad)
- de prijs voor een zwembeurt (bus inbegrepen) : € 2,75
- de prijs voor een zwembeurt met abonnement: € 1,50
14.10. Huiswerk
Wat verstaan we onder huiswerk?
Huiswerk is voor ons alle taken, zowel schriftelijke taken, lezen als studeren, die
de leerkrachten opgeven om thuis/ in de studie te maken.
 Schriftelijke taken: rekentaken, taalwerkjes, boekbesprekingen, spreekbeurten, …
 Lezen: letters, woordenrijen en lesjes lezen, vrij lezen
 studeren: Inhouden studeren van wero, Frans en hoofdvakken zoals lessen,
dialogen, gedichtjes, formules, inoefenen van getallen splitsen, maaltafels, …
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Waarom geven we huiswerk ?
Als school vinden we huiswerk belangrijk . We geven huiswerk met duidelijke doelstellingen voor ogen:








We willen aan de ouders laten zien wat onze leerlingen allemaal doen in de
klas. De leerlingen brengen zo een stukje school mee naar huis.
Wat doen we? Hoe doen we het?
Via huiswerk willen we ouders de mogelijkheid geven om een beeld te vormen
van de werkhouding en de mogelijkheden van hun kind.
Huiswerk is een middel om de geziene leerstof in te oefenen, te herhalen of te
automatiseren. Het is één van de controlemiddelen om te kijken of de leerstof
begrepen werd.
Door huiswerk te geven, leren kinderen zelfstandig werken. Ze leren plannen
en verantwoordelijkheid dragen. Het is één van de middelen om kinderen te
leren leren.
De leerlingen leren een taak verzorgd indienen volgens de gemaakte afspraken.

Dit alles willen we zorgvuldig en gradueel opbouwen vanaf het eerste leerjaar.
We willen hierbij niet uit het oog verliezen dat een kind nog voldoende vrije tijd
heeft om te spelen en zich te ontspannen.
Welke verwachtingen hebben we t.a.v. de leerling?





De leerlingen vullen hun agenda zorgvuldig in. ( vanaf 2de lj)
Ze raadplegen hun agenda en gebruiken hem als planningsinstrument (oudste
lln. )
Ze leveren hun huiswerk verzorgd, volledig en tijdig in.
De lessen worden volledig ingestudeerd (L4-L5-L6).

Welke verwachtingen hebben we t.a.v.de ouders?





De agenda wekelijks controleren en paraferen.
Af en toe opvolgen of alle taken gemaakt zijn en alle lessen zijn ingestudeerd.
Meld aan de leerkracht als je kind niet in orde is met de opgegeven zaken
wegens onvoorziene omstandigheden of problemen.
Laat uw kind stoppen met huiswerk als het de opgegeven richttijd ver overschrijdt. Noteer dit in de agenda of contacteer de leerkracht. Er kunnen dan
specifieke afspraken gemaakt worden.

Specifieke verwachtingen naar gelang van de leeftijd:
Hoe ouder uw kind, hoe meer zelfstandigheid we uiteraard mogen verwachten. Uw kind moet
na de lagere school immers in staat zijn om zelfstandig te werken, zelfstandig leerinhouden
te verwerken en voor zichzelf een haalbare planning op te stellen.
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1ste graad:
 Overloop dagelijks samen met je kind de opdrachten in de agenda.
 Luister mee als uw kind hardop leest.
 Is het huiswerk niet klaar na 15 minuten, laat uw kind dan stoppen. Noteer dit
in de agenda of contacteer de leerkracht de volgende dag.
2de graad:
 Controleer de agenda.
 Uw kind moet zijn huistaak zelfstandig kunnen oplossen.
 Begrijpt uw kind de leerinhoud niet, laat dit dan aan de leerkracht weten.
3de graad:
 Overloop met uw kind de agenda én de weekplanning.
 Om een regelmaat op te bouwen, voorzie je best een vast tijdstip om het huiswerk te maken.
 Laat hen zelfstandig werken maar blijf uw interesse tonen.

Specifieke verwachtingen t.a.v.de leerkracht?










Alle taken (schriftelijke taken en studeertaken) worden in het agenda genoteerd.
Toetsen noteren we de dag dat ze meegedeeld worden en een herinnering de
dag net voor de toets.
Kleurencode: schriftelijk huiswerk: blauw, studeertaken: groen, speciale mededelingen rood
Er worden geen taken meegegeven die tijdens de vakantie gemaakt moeten
worden.
Er worden geen toetsen gepland onmiddellijk na een vakantie.
Er wordt geen huistaak gegeven tijdens een toetsenperiode, tenzij deze rechtstreeks verband heeft met de toets die moet worden afgelegd.
Grote taken zoals boekbespreking, spreekbeurt… worden ruim op voorhand
meegedeeld.
Taken en lessen worden gecontroleerd. Als een leerling niet in orde is met het
huiswerk wordt dit in de agenda genoteerd.
Een planning van de proeven geven we vooraf mee vanaf het 3 de lj. Een studeerwijzer vanaf het 4de lj.

Huiswerk op onze school

Maximum duur
geen schriftelijke taak
termijntaken

1ste lj.
10 min.

2de lj.
15 min.

3de lj.
20 min.

4de lj.
30 min.

5de lj.
tot 45
min.

6de lj.
tot.60
min.

woensd.

woensd.

woensd.

woensd.

woensdag

woensdag

ja

ja

ja

ja
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schriftelijke taken
Lezen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

vrij

vrij

vrij

nee

ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

lessen studeren nee
Studeerwijzer
Proevenplanning

14.11. Agenda van uw kind
De agenda vormt een brug tussen school en thuis. Alle taken (schriftelijke taken en
studeertaken) worden in het agenda genoteerd.
Toetsen noteren we de dag dat ze meegedeeld worden en een herinnering de dag net
voor de toets.
Kleurencode: schriftelijk huiswerk: blauw, studeertaken: groen, speciale mededelingen
rood.
We vragen aan de ouders om de agenda dagelijks te paraferen. In de agenda worden
er geen punten van toetsen genoteerd. De toetsen worden wel meegegeven naar huis.

14.12 Rapporteren van uw kind
Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:
 om te zien wat uw kind al kan (of geleerd heeft)
 om te zien wat uw kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken
 om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind
heeft
 om de leerkracht een beeld te geven over de vorderingen en zijn handelen aan
te passen.
Deze toetsen worden naar huis meegegeven en worden door de ouders ondertekend.
De proeven worden georganiseerd op het einde van het eerste en derde trimester. Op
deze toetsen worden de vorderingen gemeten betreffende grotere leerstofgehelen. De
resultaten verschijnen op de rapporten.
Diagnostische toetsen
Om de leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen
waar kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische toetsen opgemaakt en gegeven. Deze toetsen worden vooral gebruikt door de directeur, de leden
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van het zorgteam en het CLB. Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk handelingsplan om de moeilijkheden aan te pakken.
Rapporten
In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen van de lagere afdeling vijf rapporten
mee. Er zijn 2 rapporten waarin het dagelijks werk van telkens enkele maanden geëvalueerd wordt nl. september-oktober en januari-februari- maart.
Met Kerstmis en op het einde van het schooljaar is er een meer gedetailleerd proevenrapport aangevuld met een attituderapport. Deze rapporten bespreken we met de ouders gedurende een oudercontact.
Voor het eerste leerjaar is er geen tussentijds rapport met de herfstvakantie. Tijdens
een oudercontact bespreken we wel de vorderingen die uw kind sinds de start in het
eerste leerjaar maakte.
14.13 Afspraken i.v.m. vervoer van leerlingen
Op school werken we volgens een vast stappenplan als we auto’s nodig hebben om
leerlingen te vervoeren naar een locatie.
 We werken via schriftelijke communicatie (via een brief of in de heen- en weerschriften) met de vraag naar (groot)ouders toe wie kan helpen om kinderen te vervoeren.
 De leerkracht verzamelt alle antwoorden tot er voldoende auto’s zijn. De leerkracht
rijdt zelf best niet.
 Kinderen worden voor de verplaatsing verdeeld in groepen over de aanwezige
auto’s. We zorgen ervoor dat de leerkracht als eerste kan vertrekken, ofwel met de
eigen auto of meerijden met de eerste auto die vertrekt. Zo kan de leerkracht de
auto’s met kinderen opwachten.
 Voor vertrek worden in de klas afspraken gemaakt met de kinderen. Wie als
(groot)ouder kinderen meeneemt om te vervoeren, mag van de kinderen verwachten dat ze zich aan deze afspraken houden en hen hierop wijzen. Voor een goede
verstandhouding, zetten we hier even alle afspraken op een rijtje:
 We verwachten beleefdheid van het groepje kinderen tegenover rijdende
(groot)ouders en anderen. Ongepast gedrag mag bijgestuurd worden!
 Kinderen die meerijden in een auto, worden verwacht om zich rustig te houden, zodat de chauffeur zich op de weg en het verkeer kan concentreren.
 Eenmaal aangekomen op locatie wordt er verwacht dat de kinderen bij de
(groot)ouder blijven en niet beginnen rondlopen of weglopen naar andere kinderen. Voor de jongste kinderen is het ook belangrijk dat ze bij het uitstappen
bij de auto blijven staan en daarna een hand geven aan elkaar. Zij kunnen het
verkeer nog niet voldoende inschatten om alleen te stappen.
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 Wie chauffeur is, blijft bij de kinderen wachten indien er nog geen leerkracht
aanwezig is ter plaatse. Ondertussen wachten de kinderen daar rustig, bijvoorbeeld tegen de muur…
 Ook bij terugkomst op school gelden dezelfde afspraken, leerlingen springen
niet zomaar uit de auto om dan naar de klas te spurten, maar blijven samen
en verzamelen op de afgesproken plaats.
15. LEERLINGENEVALUATIE

16. LEERLINGENBEGELEIDING
1. De school werkt samen met het:
Vrij CLB Westhoek – vestiging Ieper
Bukkersstraat 38 8900 IEPER
directie: Hans Vandenbroucke
tel. 057 21 60 48
ieper@vrijclbwesthoek.be
www.vrijclbwesthoek.be
openingsuren:
maandag

van 8u30 tot 12u en van 16u30u tot 17.30u

dinsdag tot vrijdag

van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 16.30u

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpt. Het 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 welbevinden.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk contract dat de afspraken voor de
leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school, maar leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het
CLB wisselen op contactmomenten gegevens over de leerling uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van deontologie en het
beroepsgeheim van de CLB-medewerker.
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Het CLB noteert -mits Uw toestemming - de relevante gegevens in het CLB-dossier, tenzij het gaat over spijbelen of signalen van ‘verontrusting’. In de regel gebeurt
dit slechts uitzonderlijk
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als hij
voldoende in staat is om zelfstandig keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding
slechts voort als hij hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat
de leerling bekwaam is. Als de leerling onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van de ouders. De leerling en de ouders
worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn
door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het CLB
bekomen.
Indien de leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal
het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB Ieper. De leerling of je ouders hoeven daar zelf niets voor
te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1
september overgedragen.
Als je dit niet wenst, moeten de ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.
Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in het Vrij CLB Westhoek te Ieper.
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van
de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Als de ouders niet meer samenwonen, dan werkt het CLB samen met de ouder die
ons contacteert. De andere ouder heeft altijd informatierecht. Voor zover mogelijk betrekken we beide ouders bij ons advies. We kunnen echter niet garanderen dat dit in
de praktijk altijd haalbaar is.
De leerling en de ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
• de begeleiding van leerplichtproblemen;
• collectieve medische onderzoeken (systematische contacten) en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Is de leerling aangetast door een besmettelijke ziekte dan moeten de ouders zo snel
mogelijk de school op de hoogte brengen. De school kan dan op haar
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beurt maatregelen afspreken samen met de CLB-arts.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de
directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht 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.
17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
•
•

revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen);
revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte
waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per
week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan,
moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen
bevat:
•
een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
•
een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van
de revalidatie blijkt;
•
een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders,
dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;
•
een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met
een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
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•
•

•

•

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders.
Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die
aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen
worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor
de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;
een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in
kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

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

18. PRIVACY
18.1. Verwerken van persoonlijke gegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp
van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige
leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen
of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school
verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten
verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
18.2. Overdracht van leerling-gegevens bij schoolverandering
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de
nieuwe school onder de volgende voorwaarden:
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•

•

de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren;
de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet
verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit
tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.
18.3. Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant,
in de infobrochure. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de
beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen
die te maken hebben met de activiteiten van onze school.
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor
het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die
we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw
jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met … .

18.4. Recht op inzage en toelichting en kopie
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder
de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na
de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
18.5. Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd
werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.
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19. PARTICIPATIE
19.1. Schoolraad
Een schoolraad is bij voldoende kandidaten verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3
geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een
aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier
jaar.
Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad.
Overleg met de ouders gebeurt met de ouderraad.
Overleg met de leerkrachten gebeurt tijdens het lokaal overlegcomité ( LOC), het overkoepelend overlegcomité van de scholengemeenschap (OCSG) en tijdens de personeelsvergadering.
19.2. Ouderraad
De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die de schoolwerking wil ondersteunen. We proberen dit te doen op verschillende manieren:








Ongeveer om de zes weken hebben we de ouderraadvergadering met vertegenwoordigers vanuit directie, leerkrachtenteam en ouders. Zo krijgen we de
kans de stem van de ouders te vertegenwoordigen bij belangrijke thema’s zoals mobiliteit, aankoop didactisch materiaal, pedagogische thema's, … en vormen we een belangrijk klankbord voor de schoolwerking.
Vanuit de ouderraad organiseren we verschillende activiteiten in en rond de
school, zoals het jaarlijkse herfstfeest, het ouderkaffee bij contactmomenten, ... Zo geven we aan ouders de kans elkaar en de directie/leerkrachten ook
op een informele manier te leren kennen.
Tegelijk proberen we met onze activiteiten een centje in het laatje te brengen.
Met de opbrengst van onze activiteiten steunen we de schoolwerking met belangrijke, concrete investeringen, zoals digitale schoolborden, de aanleg van
de schooltuin, …
We vinden het belangrijk dat elke ouder kan ervaren dat men er bij het opvoeden van zijn kinderen niet alleen voor staat. We spelen in op thema’s die binnen onze school leven zoals zindelijkheid, gezonde voeding, … en proberen
hierover relevante informatie te verspreiden, informatie-avonden te organiseren, …

De ouderraad wordt gesteund bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten met
een enthousiaste groep ‘helpende handjes’. Dit zijn ouders, grootouders en sympathisanten die graag de handen uit de mouwen steken zonder zich daarom concreet
voor vergaderingen of organisatie van activiteiten te engageren.
U kunt bij de mensen van het bestuur altijd terecht met problemen, vragen, ideeën of
voorstellen. ouderraad.sintjozef@cdi-ieper.be
Voorzitter :

Mevr. Gudrun Ryde
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20. KLACHTENREGELING
Ouders hebben de mogelijkheid om 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 centrale@cdi-ieper.be.
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.
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 - klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat
wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:







de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de
klacht betrekking heeft.
de klacht mag niet anoniem zijn.
de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft
behandeld.
de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten
hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven
staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht
in te gaan.
de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of
op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie
bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen.
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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 worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

21. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING
Deze infobrochure vindt u onder volgende link terug: http://www.vvkbao.be/infobundelonderwijsregelgeving
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