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Gemeentelijke Basisschool, Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps.  02 - 759.64.59  deklimop@kortenberg.be 

 

 

 

 

 

Beste ouders 

 

 

In deze schoolbrochure krijg je heel wat informatie over onze school.  

 

Voor goed onderwijs en een degelijke opvoeding moeten kinderen 

 veiligheid en geborgenheid vinden.  

 

We hechten veel belang aan het creëren van een rustige schoolsfeer  

 waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.  

 

Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig. Kinderen hebben structuur nodig.  

 En … goede afspraken maken goede vrienden!  

 Waar men zich goed voelt, kan veel geleerd worden. 

 

Wij hopen dat deze schoolbrochure voor jou een aanleiding mag zijn om  

… niet alleen wegwijs te raken in onze school,  

…. maar er je ook snel thuis te voelen! 

 

Het schoolteam van de Klimop. 

 

 

 

  

mailto:deklimop@kortenberg.be
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Hoofdstuk 1: Situering van de school 

 

1.1 Naam, adres en telefoon 

Gemeentelijke Basisschool de Klimop 

Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps. 

 en fax.: 02 - 759.64.59   

deklimop@kortenberg.be 

www.deklimop.net 

 

De Klimop houdt regelmatig overleg met de diverse geledingen die kunnen bijdragen tot de 

goede werking van de school.  
 

Dit gebeurt langs diverse adviesorganen. Ze worden hierbij kort voorgesteld.  

De namen van de leden die deel uitmaken van deze raden, worden meegedeeld in het 

Klimopnieuws  van het begin van het schooljaar. 

 

1.2.1 Schoolbestuur 

 Het  schoolbestuur is verantwoordelijk voor de school als werkgever van de  

 leerkrachten en als eigenaar van de schoolgebouwen. 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de dagelijkse werking  

 van de school. Als contactpersoon treedt de schepen van onderwijs op. 

 

 Gemeentebestuur van Kortenberg, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg 
 

 Burgemeester: Chris Taes  

Bruulstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps 

 02/759.62.01  

chris.taes @kortenberg.be  
 

 

 Schepen van onderwijs: Sabine Ledens  

Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg  

 0486/85.36.50  

sabine.ledens@kortenberg.be 

 
 

 Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente: Karin Dewit  

Dienst onderwijs, Administratief centrum,  

Dewalsplein 30 te 3070 Kortenberg 

 02-755.22.22.   

karin.dewit@kortenberg.be 

 
 

 Leden van college en de gemeenteraad,  Zoeklicht en www.kortenberg.be 

 

  

mailto:deklimop@kortenberg.be
mailto:henri.vannoppen@kortenberg.be
mailto:sabine.ledens@kortenberg.be
mailto:karin.dewit@kortenberg.be
http://www.kortenberg.be/
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1.2.2 Scholengemeenschap 

De Klimop  is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 

Ze behoort tot de scholengemeenschap ,,Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg’’, samen met de 

gemeentescholen van De Boemerang (Meerbeek), De Negensprong (Everberg) en De Regenboog 

(Kortenberg).  

Administratieve hoofdzetel:  

 Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg, Annonciadenstraat 1 – 3078 Everberg. 
  

1.3 Personeel 

Onze leerkrachten zetten zich in om voor degelijk onderwijs en een goede opvoeding van jullie 

kinderen te zorgen.  

Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten is de basis voor een goede 

samenwerking. De leerkrachten zijn vóór en na de schooluren bereikbaar om op vragen te 

antwoorden. Voor dringende problemen kan men de school contacteren.  

De directie is elke schooldag beschikbaar, telkens van 8.15 tot 16.45 uur. 

Aarzel niet om contact op te nemen.  

 
 

 De lijst van leerkrachten,  eerste Klimopnieuws  van het schooljaar. 

       Contactgegevens van de klastitularis  zie schoolagenda of heen- weerboekje 
 

1.4 Klassenraad 

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn 

afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en 

het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 

De klassenraad bestaat:  

 in de kleuterschool uit het team van de kleuteronderwijzeressen aangevuld met de 

directeur en de zorgcoördinator van de school. 

 in de lagere school uit de leerkrachten van de graad waarin de leerling zit, telkens 

aangevuld met de directeur en de zorgcoördinator van de school. 
 

 

1.5 Schoolraad  

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onder-

wijsaangelegenheden. Zij adviseert de schooldirecteur en het schoolbestuur. 

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en bestaat uit vertegenwoordigers van:  

 de ouders 

 het onderwijzend personeel 

 de lokale gemeenschap 

De directeur is lid met adviserende stem. 
 

 Samenstelling,  eerste Klimopnieuws  van het schooljaar. 
 

1.6 Medezeggenschapscollege 

Het medezeggenschapscollege bestaat uit vertegenwoordigers van de respectievelijke 

schoolraden van onze scholengemeenschap ,, Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg’’ en is een 

overlegorgaan tussen de schoolraden van onze scholengemeenschap.  

 

 Samenstelling,   eerste Klimopnieuws  van het schooljaar. 
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1.7 Oudervereniging 

Alle ouders die kinderen in de Klimop hebben, kunnen lid zijn van de oudervereniging. Er wordt 

getracht naar ten minste één afgevaardigde per klas. Tijdens de maand september nodigt de 

voorzitter van de oudervereniging alle ouders uit om lid te worden van deze oudervereniging. 

De oudervereniging heeft tot doel een nauwe samenwerking te stimuleren tussen ouders, 

school en gemeentebestuur om de werking van de school te ondersteunen.  

 

Onze oudervereniging is aangesloten bij:  

KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) 

Ravensteingalerij 27 bus 8 

1000 Brussel 
 

 Samenstelling oudervereniging,  eerste Klimopnieuws  van het schooljaar. 
 

1.8 Leerlingenraad 

De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar erom vragen.  
 

 

1.9 Inspectie 
 

De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom functionerende organisatie zijn die 

binnen haar bevoegdheid de onderwijskwaliteit bewaakt en stimuleert. Ze evalueren, signaleren 

en overleggen op basis van onderzoek en hebben daarbij aandacht voor essentiële menselijke 

en maatschappelijke waarden. De overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, 

leerlingen en ouders zijn het doelpubliek. De inspectie geeft advies bij de opname van 

instellingen in de erkenning, lichten instellingen door en voeren alle andere opdrachten, die 

toegekend zijn bij decreet of besluit van de Vlaamse regering. 
  

 Coördinaten van inspectie:  www.ond.vlaanderen.be  
 

1.10 Pedagogische begeleiding 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijs-secretariaat van 

de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Het OVSG staat onder 

andere in voor het uitschrijven van de leerplannen en de organisatie van pedagogische 

studiedagen. 

 

 Coördinaten van de begeleiding:  www.ovsg.be  

 

 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.koraal.be/admin/editor/uploads/images/ventjeflits.gif&imgrefurl=http://www.koraal.be/site/index.php/speelpleinen1/rivierenhof&docid=3hFv1FcJ2-M8LM&tbnid=Cy7qpj8tf7OgFM&w=443&h=423&ei=bPyqU6ecFemh4gTJ8oHgDw&ved=0CAcQxiAwBQ&iact
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1.11 Onderwijsaanbod – leerplannen 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd door het gebruik van  

de OVSG-leerplannen, in de leergebieden: 

- lichamelijke opvoeding 

- muzische vorming 

- taal  

- tweede taal 

- wereldoriëntatie 

- wiskundige initiatie en wiskunde 

 

en voor het lager onderwijs de 

leergebiedoverschrijdende thema's: 

- leren leren 

- sociale vaardigheden 

- ICT 

Het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs omvat ook twee lestijden onderwijs in één van 

de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.  

De leerplannen zijn ter inzage in de school. Het lessenrooster vindt men in de schoolagenda van 

de kinderen.  Het activiteitenschema van de kleuterschool leest men op geregelde tijdstippen 

in het heen-en-weerboekje van de kleuters. 
 

 Gym- en zwemlessen zijn kosteloos. Alleen een schriftelijk geformuleerde grondige reden van  

   de ouders of een attest van de geneesheer kan een kind ontslaan van de zwem- en gymles. 
 

 

 

1.12    Schoolstructuur 

Het schoolbestuur en de directie bepalen autonoom de indeling in groepen.  

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. 

Dit gebeurt na overleg in de schoolraad bij de bespreking van de criteria voor het aanwenden 

van het lestijdenpakket vóór het begin van het schooljaar. 
 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. In uitzonderlijke gevallen kan in 

overleg met de school het onderwijs- of het ontwikkelingsniveau van het kind bepalend zijn om 

in een andere groep ingedeeld te worden. De kinderverzorgster helpt vooral de kleuters van de 

knuffelklas en van de 1ste kleuterklas. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop 

van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groeps-

indelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.  
 

In de lagere school worden de leerlingen ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of 

leervorderingen. Voor bepaalde activiteiten, zoals niveaulezen, projectwerking of 

klasoverschrijdende activiteiten, kunnen de kinderen in één of meer groepen worden ingedeeld. 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://spellen.familiestart.nl/kinderen.gif&imgrefurl=http://spellen.familiestart.nl/&docid=V7HUPvhnJhJc-M&tbnid=K0LOcB1g2yAicM:&w=600&h=75&ei=nPyqU7CDDsSp4gSBv4CICw&ved=0CAIQxiAwAA&iact
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1.13 Pedagogisch project 

1. De gemeentelijke gemengde kleuter- en lagere school de Klimop van  

Erps-Kwerps maakt deel uit van het officieel gesubsidieerd onderwijs in  

Vlaanderen en onderschrijft de doelstellingen van dit onderwijs.  
 

2. Dit pedagogisch project is een bindende leidraad voor alle betrokkenen, een referentiekader 

waarbinnen de jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de 

democratische gemeenschap. 
 

3. De school is ervan overtuigd dat verscheidenheid in sociale of etnische afkomst, in sekse of 

nationaliteit, in filosofische of ideologische overtuiging een noodzaak is in het onderwijs. De 

sociale betrokkenheid van de kinderen wordt nagestreefd door een cultuuroverdracht waarbij 

zowel gemeenschappelijke als individuele waarden benadrukt worden.  
 

4. De school hecht veel belang aan een optimale ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend 

met de eigen geaardheid, de bekwaamheden en de interesses. Er wordt voorzien in een rijk 

aanbod van elementen om de verwondering van het kind te voeden, zijn betrokkenheid bij het 

lesgebeuren aan te wakkeren en aldus bij te dragen tot zijn welbevinden.  
 

5. Om de kinderen op te voeden tot dynamische, creatieve, sociaal bewogen, milieubewuste en 

democratisch ingestelde mensen, wordt het onderwijs gedragen door een  harmonische 

combinatie van weten, kunnen en voelen, waarbij kennis, inzichten, vaardigheden en attituden 

aan bod komen, rekening houdend met de leefwereld en de eigen mogelijkheden van het kind. 
 

6.  Het onderwijs is gericht op een volwaardige menselijke ontplooiing met respect voor 

andermans vrijheden en verantwoordelijkheden. Een duurzame houding geldt tevens ten 

opzichte van de natuur, het verkeer, het materiaal en de gebouwen en heel de omgeving 

waarvan de mens deel uitmaakt.  
 

7. Met emoties zal op een positieve en eerlijke manier worden omgegaan. Het vertrouwen 

tussen de betrokkenen is de eerste voorwaarde om te zorgen voor goed onderwijs en een 

degelijke opvoeding.  

Iedereen toont respect voor ieders kwaliteiten en tekorten. 
 

8. Waar een open sfeer is, leert men graag. Daarom opteren we voor de kleinschaligheid met 

veel ruimte voor elk kind, letterlijk én figuurlijk. Tijdig, correct en wederzijds informatie 

doorspelen is een pijler om tot een goede schoolorganisatie te komen. Zowel de mondelinge, 

schriftelijke als digitale communicatie zijn hier de hulpmiddelen voor.  
 

9. Projectmatig leren is een wezenlijk middel om de eindtermen te behalen. We trachten de 

leerstof op een betrokken manier aan te brengen. De inbreng van de kinderen zelf en de 

onmiddellijke omgeving van de school zijn concrete aanleidingen om niet alleen leerstof te 

verwerven maar vooral om steeds opnieuw op ontdekking te gaan, om inzicht te krijgen in de 

wereld. Schoolactiviteiten waar een financiële bijdrage van de ouders verwacht wordt, mogen 

geen drempel betekenen voor kinderen en ouders. 
 

10. Een degelijke zorgverbreding vermijdt dat kinderen uit de boot vallen. Preventie en 

remediëring zijn wezenlijke elementen van ons onderwijs. De inbreng van externen komt ten 

goede aan de kinderen en zorgt tevens voor een professionalisering van de leerkrachten zelf. 
 

11. Een interne kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat de uitvoering van dit pedagogisch project 

regelmatig kan worden bevraagd en eventueel bijgestuurd. 
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Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 

2.1 Aanmelding en inschrijving van de leerling 

 

2.1.1 Maximum capaciteit 

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

bepaald: 

 De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 115 kleuters 

 De capaciteit voor het niveau lager onderwijs: 190 kinderen 
   

2.1.2 De inschrijvingsperiodes zijn als volgt: 
 

 De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde 

leefeenheid bedraagt  2 weken, vanaf de eerste schooldag van maart van het 

voorgaande schooljaar. 

 De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel  bedraagt één 

dag, de schooldag volgend op de inschrijvingsgroep ,, kinderen behorende tot dezelfde 

leefeenheid’’.  

 Vrije inschrijvingsperiode 

  Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode.  

  Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in.   

 

 2.1.3 Inschrijvingsdocumenten 

 
 De inschrijving gebeurt d.m.v. een identificatiebewijs van het kind (kids- ID, ISI +, …).   

 Bij de eerste inschrijving in de kleuter- of lagere school ontvangen de ouders: 

 deze infobrochure en het schoolreglement  

 de kalender van vakanties en vrije dagen 

 al de nodige informatie 

  Bij een eerste inschrijving in de lagere school ontvangen de ouders ook nog: 

 het keuzeformulier godsdienst - zedenleer 
  

 Voor concrete afspraken voor de inschrijvingen:  deklimop.net  

 

2.1.4 Definitieve inschrijving 

 
  Als aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan, verklaren de ouders bij ondertekening van het  

  inschrijvingsformulier zich akkoord met het schoolreglement, met inbegrip van het  

  pedagogisch project en de infobrochure.  

  Hierdoor is de leerling definitief ingeschreven.  

  Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of  

  via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. 
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2.2 Godsdienst-zedenleer keuze, vrijstelling 

 In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt tenzij voor die kleuters 

die verplicht één jaar langer in het kleuteronderwijs verblijven omdat ze niet aan alle 

toelatingsvoorwaarden lager onderwijs voldoen. De ouders kunnen in dit geval een keuze 

godsdienst of zedenleer maken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen laten bijwonen in de lagere 

school. 
 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende 

verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-

confessionele zedenleer volgt.  

Dit dient te gebeuren vóór 30 juni voor het leerjaar van het volgende schooljaar. 

 

Voor het volgende schooljaar kunnen ouders van ingeschreven leerplichtige leerlingen hun 

keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de 

directeur en bezorgen hem dit binnen vóór 30 juni van het komende schooljaar.  
 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging  bezwaren hebben tegen het 

volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen 

op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de 

vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, 

filosofie of moraal. 

 
 

2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden 

 Kleuteronderwijs 

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van 

twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste 

keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: 

- 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 O.H. Hemelvaart 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven 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 centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de 

ouders hierover een beslissing. 
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 Lager onderwijs 

Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 250 halve dagen aanwezig 

geweest zijn, hebben een recht tot toelating tot het gewoon onderwijs.  

De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist over de toelating tot het gewoon 

lager onderwijs 

- van de vijfjarigen 

- van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het Nederlandstalig 

erkend kleuteronderwijs. 
 

Zevenjarigen (leerlingen die zeven jaar geworden zijn vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar) en ouder hebben recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. De vereiste 

van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs of toelating door 

de klassenraad is op hen niet van toepassing. 

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

maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 

1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen. 
 

 Zittenblijven in het lager onderwijs 

Bij een beslissing tot zittenblijven moet een school volgende elementen respecteren: 

 voorafgaand aan de beslissing tot zittenblijven overlegt de school met het CLB; 

 de beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook mondeling 

aan de ouders toegelicht; 

 de school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn. 

Zo kan gericht rekening gehouden worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de 

betrokken leerling in het jaar van zittenblijven. 
 

 Regelmatige leerling  

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde 

afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor 

hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft. 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid 

essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. 
 

 Afwezigheden -leerplichtcontrole  

Afwezigheden worden best ‘s morgens telefonisch of per mail gemeld.  
 

Voor leerplichtige kinderen moet elke afwezigheid gerechtvaardigd worden. Dit kan door een 

medisch attest of door een schriftelijke en ondertekende verklaring van de ouders. Vanaf de 

vijfde korte ziektemelding tijdens één schooljaar is toch een doktersattest verplicht. Elke 

afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moet door een medisch attest 

gewettigd worden. Een medisch attest is noodzakelijk voor een afwezigheid tijdens de week 

onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de 

zomervakantie. 

Een medisch attest waarbij de arts zelf geen ziektesymptoom heeft opgemerkt, een dixit-

attest, wordt niet aanvaard als wettiging voor afwezigheid. Ook een doktersattest geschreven 

na de ziekteperiode, een geantidateerd attest, geldt niet.  
 

Het leerplichtig kind waarvan de afwezigheid niet schriftelijk is verantwoord, is onwettig en 

problematisch afwezig. Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling 

in het gedrang.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/102622/dyn002_original_448_278_pjpeg_2516036_42028c201aef5bfd80e5fb2b8729ffb6.jpg&imgrefurl=http://dekindertjes.skynetblogs.be/tag/kinderrechten&docid=3Xjj3UJb2lWnqM&tbnid=OEIn4IaKs4ArqM:&w=448&h=278&ei=S_2qU9KJFeWM4gT2bg&ved=0CAIQxiAwAA&iact
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Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording werd verstrekt, wordt 

een formulier meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te verantwoorden.  

 Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een 

meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken 

leerling in samenwerking met de school. 
 

Een leerplichtig kind kan wettig afwezig zijn om volgende redenen: 

- ziekte 

- sterfgeval in de familie 

- persoonlijke redenen 

- een andere reden (familiaal, justitieel en dergelijke) 

Bij niet-regularisatie moet de schooldirecteur de onderwijsinspectie verwittigen. 

Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar) kan voor elke 

afwezigheid een medisch attest worden gevraagd. 

 Te laat komen - vroeger vertrekken 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen.  

Ook de kleuters respecteren best de begin- en einduren. Het klasgebeuren is dan volop bezig 

en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen uitdrukkelijk ervoor te 

zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. 
 

Ouders van leerlingen van de lagere school moeten schriftelijk verantwoorden waarom hun kind 

te laat kwam of afwezig was op school.  
 

           Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk onder begeleiding van de 

ouders naar de klasgroep.  
           

           De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de 

directie/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 
 

Na overleg tussen ouders en directie kan het schoolhoofd uitzonderlijk en op schriftelijke 

vraag van de ouders de toelating geven om de lessen vroegtijdig te verlaten. Deze ouders 

ondertekenen een formulier waarin verklaard wordt dat hun kind vroegtijdig de lessen verliet. 

Kinderen kunnen in die omstandigheden enkel onder begeleiding van een volwassene de school 

verlaten. 

 Vrijstelling van deelname aan georganiseerde activiteiten voor leerlingen  

In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een 

kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) te 

volgen is een attest van de ouders of de arts vereist. Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde 

lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, is de directeur 

verantwoordelijk voor de organisatie van een pedagogisch verantwoorde opvang voor deze 

leerlingen. 
 

Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen 

volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze volgen dan vervangende activiteiten. 

In deze gevallen gelden volgende afspraken: 

o Voor leerlingen van het geïntegreerd onderwijs kan een vrijstelling worden bekomen 

voor bepaalde leergebieden of onderdelen ervan die de leerling door zijn handicap niet 

kan volgen.  

o De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activiteiten 

waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde onderwijsinspectie werd erkend. 
 

http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13281_bijlage.doc
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/kinderen-van-de-wereld-16354618.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-kinderen-van-de-wereld-image16354618&docid=qQaveP0oNm3MOM&tbnid=vMda4Va7OXWI6M:&w=800&h=762&ei=F_2qU7-7M4bS4QSMsICQDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact


 13 

2.4 Schooltoelage 

De overheid kent een schooltoelage toe, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school. De 

toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in 

aanmerking komt.  

Vereiste aanwezigheid om de schooltoelage te krijgen: 

 in het kleuteronderwijs:  

- minder dan drie jaar: 100 halve dagen aanwezigheid 

- 3 jaar op 31/12: 150 halve dagen aanwezigheid 

- 4 jaar op 31/12: 185 halve dagen aanwezigheid 

- 5 jaar op 31/12: 220 halve dagen aanwezigheid 

- 6 jaar op 31/12: maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

 in het lager onderwijs:  

-  maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

Twee jaar op rij meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig zijn, heeft verlies van de 

schooltoelage tot gevolg tot de leerling twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is. 
 

De school kan de ouders eventueel ondersteunen bij het aanvragen van de studietoelagen. 
 

 Meer info:  www.schooltoelagen.be  
 

2.5 Veranderen van school 
Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.  

De ‘nieuwe’ school verwittigt de ‘oude’ school.  Schoolverandering van het gewoon naar het 

buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag 

beschikken. 
 

2.6 CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met: 

 CLB, Technologiestraat 1, 1082 Brussel (02-482.05.72). 
 

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: 

 het leren en studeren 

 de onderwijsloopbaan 

 de preventieve gezondheidszorg 

 het psychisch en sociaal functioneren 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de 

toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren.  

Tijdens hun schoolloopbaan verwerven en versterken de leerlingen de competenties die de 

grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke 

participatie. 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt 

vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte 

begeleiding.  

De leerlingenbesprekingen met het CLB gebeuren in een multi-disciplinair overleg (MDO) 

waarvan de klastitularis, zorgleerkracht en directeur kunnen deel uitmaken. De specifieke CLB-

werking van elke klas wordt uiteengezet tijdens de oudervergadering van de maand september.  
 

 Medewerkers en uurrooster van CLB,   Klimopnieuws  van september. 

http://www.schooltoelagen.be/
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2.6.1 De psycho-sociale begeleiding 

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming  van de ouders en kan niet verder gezet 

worden zonder deze toestemming.  

De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op 

leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader 

van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. 
 

2.6.2 De medische begeleiding 

Het medisch schooltoezicht in onze school is geïntegreerd in de werking  

van het CLB, Technologiestraat 1 te 1082 Brussel (02-482.05.72). 
De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische 

maatregelen. Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen 

de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen 

ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts 

van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde 

bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts, kiezen. 

 

 Algemene consulten 

De leerlingen van de 2de kleuterklas en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen 

consult waarbij de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en 

sensoriële toestand wordt nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. 

De algemene consulten gebeuren in het medisch centrum van Haacht. 

 Gerichte consulten 

Bij leerlingen van de 1ste kleuterklas, het 1ste jaar en het 3de jaar lager onderwijs worden 

gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, 

vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij 

voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet 

zorgt het CLB zelf voor een locatie. 

 Profylactische maatregelen 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die 

in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd 

en geven hiervoor hun toestemming. 

De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de 

volgende ziekten:  

 

kroep (difterie), geelzucht (hepatitis A) hepatitis B, buiktyfus, bacillaire, dysenterie, hersenvliesontsteking 

(meningokokken, meningitis en -sepsis), kinderverlamming (poliomyelitis), roodvonk (infecties met beta-hemolytische 

streptococcen van groep A o.m. scarlatina), besmettelijke longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof (dikoor), 

mazelen, salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree), rubella, huidinfectie (impetigo), schimmels van de 

hoofdhuid (tinea van de schedelhuid), tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarina-wiel, kérion van 

Celsus), pediculosis, varicella, luizen, windpokken, parelwratten, HIV-infectie. 
 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.  

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 
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2.7 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het 

ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden 

heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders 

handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel 

een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening 

van het ouderlijk gezag verschaffen. 

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden 

aan beide ouders. Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de 

Belgische  nationaliteit hebben.  Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag 

onderworpen. Voor minderjarige leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal 

stelsel van personen en familierecht. 

 Samenlevende ouders 

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag wordt 

geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt zowel voor gehuwde 

samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Heeft de directeur of een 

personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan 

zal hij zijn medewerking weigeren. 

 Niet-samenlevende ouders 

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen 

(co-ouderschapsregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige 

ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft 

de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende 

toestemming  ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren. 
 

In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag 

uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken 

waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de instem-

ming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. 
 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent 

het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt 

gehouden (passieve informatieplicht) van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het 

geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding. 
 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op: 

- feitelijk gescheiden echtparen 

- uit de echt gescheiden ouders 

- ouders die vroeger samenleefden 

- ouders die nooit hebben samengeleefd 

Ontzetting uit het ouderlijk gezag kan gebeuren door een rechterlijke beslissing. Deze ouder 

heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. 
 

De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de 

opvoeding van de leerlingen naleven o.m. bij: 

- de inschrijving van de leerlingen 

- de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan 

- orde- en tuchtmaatregelen 

- de schoolverrichtingen in het algemeen 

- keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. overzitten of niet)  
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Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken 
 

3.1 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren 

De lessen lopen van 8.50 tot 12.00 uur en van 13.25 tot 15.45 uur.  

Op dinsdagnamiddag  beginnen de lessen om 13.00 uur.  

Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.00 uur. 
 

De lijst van vrije en vakantiedagen, van de pedagogische studiedagen en de zorgdag worden 

vermeld in de schoolagenda of in het heen-en-weerboekje. 

Ouders handtekenen deze lijst ter kennisneming. 
  

 Verdere informatie hierover,   Klimopnieuws  van september. 
 

 

3.2 Toezichten en kinderopvang 
 

3.2.1 Toezichten 
 

 Speeltijden 

Tijdens de speeltijden houden de leerkrachten toezicht.  

De speeltijden vinden plaats 

- van 10.30 uur tot 10.45 uur 

- van 14.40 uur tot 14.55 uur 

 Rijen 

Zowel 's middags om 12.05 uur en 's avonds om 15.50 en 16.40 uur (het vertrek is telkens 5 

minuten na het einde van de les voorzien) worden de kinderen door een leerkracht over het 

volgende kruispunt begeleid.  

De leerkrachten begeleiden vanuit de school volgende rijen: 

- richting centrum Erps: via de Oudebaan naar het kruispunt van Oudebaan en Klapstraat 

(niet om 16.40 uur) 

- richting centrum Kwerps: via de Kwerpsebaan naar het kruispunt van Kwerpsebaan en 

Vrededal-Handbooghof en het kruispunt Kwerpsebaan en Kouterstraat 

- richting Zavelstraat: via Kwerpsebaan naar het kruispunt van Oudebaan en Kwerpsebaan 
 

Bij het begin van het schooljaar melden de ouders welke rij hun kind dient te nemen en welke 

veilige route het gebruikt om naar school of naar huis te komen.   

 Afhalen en brengen van de kinderen  

De kinderen zijn 5 minuten vóór het begin van de lessen op school zodat tijdig kan gestart 

worden. Na schooltijd worden de kinderen pas 5 minuten na het einde van de lessen opgehaald. 

Om de veiligheid aan de schooluitgangen te verhogen vragen we de ouders: 

- hun kinderen op te halen IN de school. Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen 

tot aan de schoolpoort. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding 

van de ouders de speelplaats verlaten om naar de parkeerplaats van de ouders te gaan. 

- als parkerende automobilist de verkeersregels te respecteren 

- de schoolingang steeds vrij te houden 

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand 

mondeling of schriftelijk aan de leerkracht of de directeur mee wie het kind mag afhalen. 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, zijn verantwoordelijk tot de kinderen de 

school binnen zijn.  
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3.2.2 Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen 

 

Niet betalende opvang 

 

- Kleuterschool: 15’  vóór en na de lessen houden de leerkrachten toezicht 

 tussen 8.35 en 8.50 uur 

 in de knuffelklas en 1ste kleuterklas: in het klaslokaal 

 2de en 3de kleuterklas: op de kleuterspeelplaats 

 tussen 15.45 en 16.00 uur: op de speelplaats van de lagere school 

 

 

- Lagere school: 15’  vóór en na de lessen houden de leerkrachten toezicht 

 tussen 8.35 en 8.50 uur: op de speelplaats van de lagere school 

 tussen 15.45 en 15.55 uur: op de speelplaats van de lagere school 

 Tussen 15.55 en 16.35 uur, zijn er in de lagere school diverse mogelijkheden: 

 Huiswerkklas (niet betalend) 

op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.55 en 16.35 uur.  

 Sport en spel (niet betalend) 

op vrijdag, van 15.55 en 16.35 uur. (geleide spel- en sportactiviteiten).  
 

Bij het begin van het schooljaar melden de ouders wanneer de kinderen naschools 

blijven. Deze melding kan gewijzigd worden via een mededeling in de schoolagenda. 

Huiswerkklas en sport en spel zijn telkens vrijblijvend en gratis.  

Kinderen die zich voor deze naschoolse activiteit inschrijven, doen ook actief mee.  
 

 tussen 16.35 en 16.45 uur: op de speelplaats van de lagere school  
 

 

Betalende opvang 

 

De betalende voor- en naschoolse opvang wordt in de school georganiseerd door Stekelbees, 

 i.s.m. de gemeente Kortenberg:  

 van 7.00 tot 8.35 uur 

 voor kleuters: van 16.00 tot 18.30 uur  

 voor kinderen van de lagere school: van 16.45 tot 18.30 uur 

 op woensdagnamiddag van 12.15 tot 18.30 uur  

 facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen: van 7 tot 18.30 uur. 

 

Tijdens schoolvakanties organiseert Stekelbees vakantieopvang, ofwel in de school ofwel in 

andere locaties van Stekelbees. 

 

 Prijzen van de voor- en naschoolse opvang,   Brochure Stekelbees.                                                                
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3.3 Schoolverzekering 

Onze school is verzekerd bij:  

Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. Tel. : 011-28.21.11. 

Bij een ongeval op school of op weg naar school of naar huis, verwittigt men onmiddellijk de 

directeur of een leerkracht. De directeur bezorgt de ouders van de leerling het nodige 

aangifteformulier dat dient ingevuld en ondertekend te worden door de diverse betrokkenen. 

Het document wordt aan de directeur terugbezorgd. 

 Schoolpolis Ethias,  ter inzage bij de schooldirecteur. 
 

3.4 Verbruiken op school - inzameling van gelden 
 Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten.  

  Er is keuze uit: 

- warme maaltijden en soep 

- choco, melk, sinaasappel- of appelsap, water (plat of bruisend) 

Tijdens de voor- en namiddagspeeltijd zijn de drankjes tevens verkrijgbaar.  

De kinderen mogen ook een eigen drankje meebrengen. 

 We bieden een brede waaier aan van tijdschriften voor de kinderen. De aankoop van een 

abonnement is geheel vrijblijvend. 

 Voor de financiering van de uitstappen, bezoeken aan theater en musea, schoolreizen, … 

betalen de ouders 1/3 van de onkosten. De prijs van de activiteit wordt vooraf aan de 

ouders meegedeeld. De oudervereniging en de school betalen samen de resterende kosten.  

 De ouders krijgen maandelijks of tweemaandelijks een gedetailleerde schoolrekening 

waarin ondermeer de onkosten van drank, warme maaltijden, uitstappen, tijdschriften, … 

worden vermeld.  

We verwachten dat de ouders de rekening binnen 14 dagen na ontvangst betalen. 
 

 Prijzen,  Klimopnieuws  van september. 
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3.5 Schoolkosten en bijdrageregeling 

De school houdt zich aan de onderrichtingen i.v.m. de maximumfactuur waarbij de schoolkosten 

voor de ouders beperkt worden: 

 Een officiële lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten zijn voor de 

kinderen, brengt duidelijkheid.  
 

Lijst met materialen met voorbeelden 

 Bewegingsmateriaal bijv. ballen, touwen,   (klim)toestellen, driewielers, … 

 Constructiemateriaal bijv. karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

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

 ICT-materiaal bijv. computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,… 

 Informatiebronnen bijv.(verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 

documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, 

 Kinderliteratuur bijv. prentenboeken, (voor)leesboeken,  kinderromans, poëzie, strips,… 

 Knutselmateriaal bijv. lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

 Leer- en ontwikkelingsmateriaal bijv. spelmateriaal,  lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor 

socio-emotionele ontwikkeling, …  

 Meetmateriaal bijv. lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, 

weegschaal,… 

 Multimediamateriaal bijv. Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler,… 

 Muziekinstrumenten bijv. Trommels, fluiten, …  

 Planningsmateriaal bijv. Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

 Schrijfgerief bijv. Potlood, pen, … 

 Tekengerief bijv. Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

 Atlas, globe, kaarten, kompas  

 Passer  

 Tweetalige alfabetische woordenlijst  

 Zakrekenmachine  

 

 De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, 

schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten 

aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift).  

De maximumbijdrage per schooljaar bedraagt voor kleuters € 45,00 en voor kinderen van de  

lagere school € 85,00. Deze bedragen zijn onderworpen aan de indexregeling. 

 De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om 

meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. 

zeeklas, plattelandsklas, …). De school kan voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar meerdaagse 

activiteiten organiseren. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 425 euro voor de volledige 

schoolloopbaan lager onderwijs. Dit bedrag  is onderworpen aan de indexregeling. 

 Kosten die aan de ouders doorgerekend worden voor aangeboden diensten, zoals maaltijden, 

drankjes en turnkledij, moeten steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties.  

 De turnkledij is verplicht aan te kopen in de school. Deze  aankoop ligt buiten de scherpe 

maximumfactuur. De shirt en broek met de opdruk van de school kosten samen maximum  

€ 15,00. De kinderen krijgen de turnzak in bruikleen.  

 De school verwacht dat de leerlingen over volgende basisuitrusting beschikken. De 

basisuitrusting valt ten laste van de ouders.  

 Kleuterschool: schooltas en voorwerpen die tot de persoonlijke hygiëne behoren (vb.: 

zakdoeken, reservekledij, …) 

 Lagere school: schooltas en schooletui, gymschoenen, zwempak en  

zwemzak, en voorwerpen die tot de persoonlijke hygiëne behoren (vb.:  

zakdoeken, zwemhanddoek, haarborstel, kam,  …). 
 

 

 Info over bijdrage ouders,  www.schoolkosten.be  

http://www.schoolkosten.be/
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 3.6 Revalidatie tijdens de schooluren en onderwijs aan huis en synchroon  

                  internetonderwijs 
 

 

  Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld: 

  * het kind moet ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn  

 * de leerling is meer dan 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval  

   of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 

  * de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de  

  directeur. Uit dit attest blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan. 

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

  hoogste tien kilometer. 

 

  De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis gebeurt door de ouders per brief of via een 

specifiek aanvraagformulier.  

  

 Voor de afwezigheid vanaf de 22ste dag en de verdere duur van de afwezigheid van het kind 

verstrekt de school vier lestijden per week onderwijs aan huis. 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen 

(hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

 

 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten maar binnen een 

termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op 

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

 Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd . 

 

De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.  Bednet bepaalt 

autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis van 

een aantal criteria, waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief 

engagement van de leerling, de ouders, de school en het CLB. 

 

Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 

vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  

 

Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op 

jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 

 

Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 

aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:                       

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

 

De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 

 

 
 
 

  

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken
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3.7 Extra-murosactiviteiten 

 Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die 

plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten 

dienen te volgen. Ze vormen een deel van het schoolgebeuren. Deze activiteiten worden 

ingepast in het leerprogramma van de school. Opdat elk kind kan deelnemen aan deze 

activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere 

overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook 

op dat alle ouders hun kind laten deelnemen aan deze activiteiten. Aangezien het de 

bedoeling is om zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan de  

extra-murosactiviteiten, nemen zij in principe deel aan al die activiteiten, tenzij de ouders 

voorafgaand en schriftelijk weigeren. In geval van niet-deelname moet de betrokken 

leerling niettemin op school aanwezig zijn, waar in aangepaste opvang zal worden voorzien. 

Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, vallen hier niet onder, bijvoorbeeld 

een sportactiviteit op woensdagnamiddag of tijdens vakanties. 

 Openluchtklassen 

Voor het 3de, 4de (3 dagen met 2 overnachtingen) en het 5de en 6de leerjaar (5 dagen met 4 

overnachtingen) organiseren we openluchtklassen. Ouders geven hier vooraf een 

schriftelijke toelating. We streven ernaar dat alle kinderen meegaan. Indien de ouders hun 

kind niet laten deelnemen aan een activiteit, moeten de niet-deelnemende leerlingen  

verantwoord worden opgevangen in de school.  Ze moeten m.a.w. kunnen deelnemen aan een 

speciaal voor hen georganiseerde reeks van activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij 

de pedagogisch didactische aanpak die buiten de school aan de andere leerlingen wordt 

aangeboden.  
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Hoofdstuk 4: Ouders en school en engagementsverklaring 
 

Wederzijdse afspraken tussen school en ouders 

 

 De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. We verwachten dat ouders 

daar regelmatig aanwezig zijn. 

 De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school. Dit verhoogt de kansen op 

schoolse successen. Zij respecteren de afspraken zoals die gemaakt zijn in dit reglement. 

 Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood 

aan hebben werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover 

afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorgbeleid. 

 De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak 

genomen zijn. 

 Nederlands is de onderwijstaal van de school. Op school en in de nabijheid van de leerlingen 

spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands met elkaar. Enkel tegenover 

leerlingen die een andere moedertaal spreken en het (Algemeen) Nederlands nog niet 

voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt. 
            

4.1 Oudercontact 

We hechten erg veel belang aan het contact met ouders.  

Zowel de informele als de formele contacten zijn belangrijk.  
 

 Tijdens de infovergadering van begin september wordt toelichting gegeven over de 

specifieke klaswerking.  

 Na elk trimester worden de ouders op school uitgenodigd om de resultaten van grote 

leerstofgehelen te evalueren en te bespreken. De leerkrachten hanteren hiervoor hun KVS 

(kindvolgsysteem). 

 Ouders kunnen ook uitgenodigd worden om samen met de zorgleerkracht, klastitularis en 

CLB-medewerker de vorderingen van hun kind te bespreken. 
 

 

4.2 Heen-en-weermapje en schoolagenda 
De leerkrachten verwachten dat de ouders wekelijks de schoolagenda (lagere school) of het 

heen-en-weerboekje (kleuterschool) handtekenen. Op die manier zijn de leerkrachten zeker 

dat alle informatie degelijk doorgespeeld wordt. 

Leerkrachten controleren minstens één keer per week de agenda of het heen-en-weerboekje. 
 

4.3 Huiswerk en lessen 
Elke opdracht die kinderen na schooltijd dienen uit te voeren, is een huistaak. 

Dit kan een mondelinge of een schriftelijke opdracht zijn, het leren van lessen, het opzoeken 

van documentatie, ... 

Deze worden gezien als een manier om tot zelfstudie te komen. Huiswerken en lessen zijn 

middelen om kinderen een goede en renderende studiemethode aan te leren om tot zelfstandig 

leren te komen.  

Dit proces wordt stap voor stap aangeleerd.  

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de kinderen korte opdrachten om thuis uit te voeren. 

Naargelang de kinderen ouder worden, nemen de huiswerken en lessen toe in hoeveelheid en in 

moeilijkheidsgraad.  

Het is niet de bedoeling dat ouders in de plaats treden van de leerkrachten door thuis les te 

geven. De afspraken hieromtrent worden per klas toegelicht tijdens de informatievergadering 

van begin september. 
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4.4 Toetsen 
Toetsen kunnen vooraf aangekondigd worden of onverwacht gehouden worden. Toetsen van 

grotere leerstofgehelen worden vooraf voorbereid in de klas. De kinderen krijgen de door de 

leerkracht verbeterde toetsen mee naar huis. De ouders tekenen de toetsen voor 

kennisneming.  
 

4.5 Proefwerken 
Op het einde van het 1ste en 3de trimester worden proefwerken afgenomen in het  

5de en 6de leerjaar. In het 4de leerjaar gebeurt dit enkel op het einde van het 3de trimester. 

 

4.6 Schoolrapport 
Ten minste elke keer net vóór elke schoolvakantie wordt het perioderapport voorgelegd aan de 

ouders. Hierdoor kan u de vorderingen van uw kind correct volgen. 

Het rapport is een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling. Dit rapport wordt 

bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt de volgende 

schoolweek ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar. 
 

 Data van de perioderapporten,  Klimopnieuws. 
 

4.7 Getuigschrift basisonderwijs 

De procedure voor het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs is strikt wettelijk 

bepaald en wordt beschreven in het schoolreglement. 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling de doelen uit het leerplan 

voldoende heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te krijgen. Enkel regelmatige 

leerlingen krijgen een getuigschrift. Dat wil zeggen dat ze in één school zijn ingeschreven en 

niet onwettig afwezig zijn geweest. Die leerlingen moeten niet per se in het zesde leerjaar 

zitten. Het decreet basisonderwijs stelt dat een leerling minimum vier jaar in het lager 

onderwijs moet doorbrengen. De klassenraad kan dus ook beslissen om bijvoorbeeld een 

hoogbegaafde leerling na het vijfde leerjaar al een getuigschrift basisonderwijs uit te reiken. 

Ook in dat geval moet het om een regelmatige leerling gaan die de doelen uit het leerplan heeft 

bereikt.  

Deze leerlingen kunnen met hun getuigschrift onmiddellijk van het vijfde leerjaar naar het 

secundair onderwijs overstappen. 
 

4.8 Problemen op school  

Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit school-

reglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet 

naleven ervan. We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te 

respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. 
 

4.9    Onenigheid tussen leraren en ouders 
Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de 

betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. 

Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, vraagt men de tussenkomst van de directeur 

zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen ouders en leerkracht tot stand te brengen. 

Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het 

schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.  

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vmdbjongeren.nl/wp-content/uploads/2009/07/boek-265x300.jpg&imgrefurl=http://www.vmdbjongeren.nl/boeken-en-films/boeken/&docid=saY-SFjWuQhvMM&tbnid=uxR_KyjmvhhTwM:&w=265&h=300&ei=f_6qU6mKOvTG4QSiwYGYCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact
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4.10    Onenigheid met leerlingen  
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort of 

gemaakte leefregels en afspraken niet naleeft, kunnen volgende maatregelen worden 

getroffen: 

 een mondelinge opmerking; 

 een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; 

 een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 

 

 Schorsings-, tucht- en uitsluitingsmaatregelen zijn verder verduidelijkt in het 

schoolreglement. 

 

4.11 Medicatie op school  
De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een 

ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en 

afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of 

eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 
De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen.  
De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij die is voorgeschreven door een arts 

en/of die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.  

De ouders doen dit schriftelijk met vermelding van:                                     

- de naam van het kind 

- de datum 

- de naam van het medicament 

- de dosering 

- de wijze van bewaren 

- de wijze van toediening 

- de frequentie 

- de duur van de behandeling 

 

In overleg met de CLB arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe 

te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de  ouders wordt naar een 

passende oplossing gezocht. 

 

4.12 Ouders en leefregels  
 Taalgebruik  

De Klimop is een Nederlandstalige school. We verwachten dat zowel kinderen als ouders 

Nederlands spreken. Tijdens contacten met ouders is het belangrijk dat de leerkrachten 

zich in het Nederlands kunnen uitdrukken. Op die manier ontstaan er dan ook geen 

misverstanden. Eventueel kan men een tolk (familie, vriend, …) meebrengen om het gesprek 

vlot te laten verlopen. 

 

 Uiterlijk voorkomen  

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en 

hygiënisch. Wel wordt er afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig 

manifesteren en daardoor een middel zijn (vb. piercing, tatoeage,..) om zich te distantiëren 

van de medeleerlingen. 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bs-willibrord.nl/Ouders/PublishingImages/kinderen-van-de-wereld-11407378.jpg&imgrefurl=http://www.bs-willibrord.nl/Ouders/Paginas/Aanmelden.aspx&docid=SsSduR7Jr_ZnQM&tbnid=97JtHKRevtSBJM:&w=800&h=780&ei=9v2qU6_aFtCQ4gSNzIHYDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact
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 Turnkledij  

De turnkledij bestaat uit een sportbroek en een T-shirt met het embleem van de school. 

De kinderen dragen aangepast schoeisel, bij voorkeur witte gymschoentjes zonder veters. 

De turnkledij wordt telkens vóór een schoolvakantie meegegeven om thuis te laten wassen. 

 

 Zwemmen  

De kinderen respecteren de geldende reglementering in het zwembad. 

 

 Schoolmateriaal 

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter be-

schikking van de leerlingen gesteld. Bij herhaaldelijk verlies of bij opzettelijke 

beschadiging ervan moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden of vervangen. 

 

 Snoep op school 

Wij opteren liever voor fruit of een gezonde versnapering dan voor snoepgoed dat 

schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de kinderen. 

 

 Speelgoed op school 

Kinderen mogen speelgoed meenemen om op de speelplaats te spelen. Met computers 

spelen en boeken lezen horen niet thuis op de speelplaats. De speeltijd dient immers om 

zich geestelijk te ontspannen en om te bewegen. 

 

 Verloren voorwerpen  

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de 

kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, computerspelletjes en ander duur 

speelgoed,...). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht in het 

lokaal van de voor- en naschoolse opvang om na te gaan of het materiaal zich bij de 

verloren voorwerpen bevindt. 

 

 Verkeer en veiligheid  

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en 

van school naar thuis. Deze route wordt bij het begin van het schooljaar aan de directeur 

meegedeeld. Eventuele wijzigingen worden tijdig aan de directie gemeld. De ouders zorgen 

ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die 

verkeerstechnisch in orde is en veilig uitgerust.  

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om 

de verkeersregels na te leven. 

 

 Verjaardagen  

Kinderen vieren graag feest. Een verjaardag wordt klassikaal gevierd. Het is de leerlingen 

toegestaan een attentie te geven aan de klasgenootjes. In onze school opteren we liever 

voor fruit, een wafeltje, een koek, ... een feestelijk aangesneden taart dan voor snoepgoed, 

zoute versnaperingen of frisdranken. 

 

 Algemeen rookverbod 

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de 

gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten tussen 6.30 uur 

 's morgens en 18.30 uur 's avonds. Het is verboden te roken tijdens extra-

murosactiviteiten tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur ’s avonds. 
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Hoofdstuk 5: Initiatieven in functie van zorgverbreding 
 

We opteren voor een onderwijs dat tracht elk kind het maximum te geven.  

Hiervoor hanteren we verschillende mogelijkheden.  
 

5.1 Binnenklasdifferentiatie  
De leerkracht zorgt voor oefeningen die aangepast zijn aan verschillende niveaus.  

Het niveau kan verschillend zijn naar moeilijkheidsgraad of naar tijdspanne waarin opdrachten 

moeten uitgevoerd worden. 

Door het formuleren van haalbare doelstellingen ervaart het kind succes. Vanuit dit succes kan 

men verder leren.  

 

5.2 Flexibel gebruik van zorguren 
Zowel kinderen met leermoeilijkheden als met een leervoorsprong krijgen aangepaste 

oefeningen. Dit kan individueel of in een kleine groep gebeuren. De werking is zowel preventief 

om leermoeilijkheden te vermijden als remediërend om ze op te lossen. Door de groepen 

heterogeen samen te stellen, stimuleren de leerlingen mekaar. Zowel de sterke leerling als de 

leerling met minder mogelijkheden krijgt hierbij aandacht. Kinderen kunnen opgenomen worden 

in de zorgklas op voorstel van de ouders, de klastitularis of de directie. De zorg kan zowel door 

de klastitularis als door de zorgleerkracht gegeven worden in een apart leslokaal of door beide 

leerkrachten in het klaslokaal van het betreffende leerjaar. 
 

5.3 Externen  
Externen springen ons bij in de zorgverbreding. Eventueel kan advies van logopedisten, 

kinesisten, psycholoog, huisarts, … de zorgleerkracht en klastitularis ondersteunen in hun 

zoektocht naar hulp. Externen krijgen de kans om in het schoolgebouw en buiten de schooluren 

individuele hulp te bieden aan kinderen.  

 

 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ebooksreviewers.com/wp-content/uploads/2009/01/handinhand.jpg&imgrefurl=http://www.ebooksreviewers.com/category/featured-review/page/4/&docid=6WY6tMoP19LPDM&tbnid=_P7fxMqUwlwq8M:&w=520&h=363&ei=3P6qU_mwPKak4gSQooDwBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact
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Hoofdstuk 6: Leerling en school 

Dit gedeelte krijgt gedurende het hele schooljaar een bijzondere aandacht.  

Telkens wordt op het niveau van het kind op deze leefregels geduid. 
 

6.1  Leefregels voor leerlingen 

 6.1.1 Mijn houding 

Ik heb respect voor anderen. 

Ik vecht niet en maak geen ruzie. 

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 

Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 
 

6.1.2 Gezondheid en hygiëne 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

Ik hou de toiletten netjes. 

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 

Op de speelplaats en in de klas gedraag ik me netjes. 

Ik neem mijn turnkledij vóór elke schoolvakantie mee naar huis om te wassen. 

Als ik versnaperingen wil meenemen naar de school, zorg ik ervoor dat ze niet schadelijk zijn 

voor mijn gezondheid. 
 

6.1.3 Zorg voor het milieu 

Ik zorg mee voor een nette school. 

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 
 

6.1.4 Mijn taalgebruik 

Op school spreek ik steeds Nederlands. 

De leerkrachten en directie noem ik "meester" of "juf".  

 Volwassenen die ik niet ken, spreek ik aan met ‘’mijnheer’’ of ‘’mevrouw’’. 
 

6.1.5 Schooltaken 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar.  

Dit kan op volgende wijze: 

 door een nota van mijn ouders in mijn agenda 

 door een briefje van mijn ouders 
 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn ouders. Wanneer 

ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school. 
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6.1.6 Mijn materiaal 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 

Ik kaft mijn schriften en boeken. 

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de 

turnles. 

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleraar. 
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 

 

6.17 Gebruik van GSM en eigen digitaal communicatiemateriaal 
Ik gebruik geen gsm op school. Ik mag die wel in mijn schooltas bewaren. 

                 

Kinderen mogen geen gsm en geen eigen digitaal communicatiemateriaal gebruiken tijdens de 

schooluren. De kinderen mogen hun gsm en eigen digitaal communicatiemateriaal enkel na de 

schooluren gebruiken op een moment dat ze de school verlaten hebben. Ze zijn zelf 

verantwoordelijk voor eventueel verlies van hun digitaal materiaal. Als kinderen hun ouders 

tijdens de schooluren telefonisch willen bereiken, gebeurt dit via een leerkracht en de 

schooltelefoon. 
 

6.1.7 Spelen 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. 

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. 

Computerspelletjes en boeken horen niet op de speelplaats. 

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal 

gaat. 

Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 
 

6.2 Veiligheid en verkeer 

6.2.1 Toezicht 

Ik kom 's morgens niet vroeger dan 8.35 u. (tenzij ik naar de voorschoolse opvang ga) en 's 

middags niet vroeger dan 12.45 u. op de speelplaats. 

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.  

Ik ga tijdens de speeltijd niet zonder toestemming in het schoolgebouw. 

Ik ga 's middags of 's avonds in de passende rij staan om naar huis te gaan of ik wacht op de 

speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 10 minuten na de laatste lestijd nog op de 

speelplaats dan ga ik naar de opvang. 
 

6.2.2 Verkeer 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 

Ik respecteer de verkeersreglementen. 

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 
 

6.2.3 Veiligheid 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen.  
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Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 

Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag 

zijn. 

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 

Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

Als ik geneesmiddelen moet innemen, overhandig ik die 's morgens aan de leraar. 
 

 

6.2.4 Wat doe ik bij een ongeval met een kind op school? 

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene en vertel: 

- waar het ongeval gebeurd is 

- wat er gebeurd is 

- wie erbij betrokken is 
 

6.2.5 Wat te doen bij brand? 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. 

Dit gebeurt door op de alarmknop te drukken.  

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening 

gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren: 

- ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; 

- ik laat al mijn materiaal achter; 

- ik ga naar de aangeduide en ingeoefende verzamelplaatsen. 

 

6.3 Ik en het schoolreglement 

6.3.1 Wat als ik de afspraken niet naleef? 

Ik krijg een mondelinge opmerking. 

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda die mijn ouders ondertekenen. 

Ik krijg een extra taak die mijn ouders ondertekenen. 

Ik word naar de directeur gestuurd. 

De leraar of de directeur neemt contact op met mijn ouders om mijn gedrag te bespreken.  

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

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

6.3.2 Wat als de leraar zich vergist? 

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

voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. Indien de 

leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren. 

Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit nemen. 


