Welkom op onze basisschool!

Beste ouder
Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze school
wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor
een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en
duurzame samenwerking!
In deze schoolbrochure willen wij onze school voorstellen. Je zal erin lezen vanuit welke visie wij
willen werken, hoe onze schoolorganisatie in elkaar zit, en vooral hoe onze school ‘leeft’.

Beste leerling
Ben je peuter of kleuter, ben je een leerling in de lagere afdeling Leihoekstraat of bij de grootsten
in de Schoolstraat ? Maakt niet uit hoor. Welkom! Laten we samen stappen zetten om te leren en te
groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor
jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … Laten we de wereld samen
ontdekken…

De directeur en het schoolteam
Onze namen vind je verder in dit infopakket!
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ONS SCHOOLREGLEMENT

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.
Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement
omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.
Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het schoolreglement dan op
de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen
we jou om opnieuw je akkoord te geven.
Als je info zoekt via een digitale drager kan je op heel wat linken doorklikken voor meer info. Zo
bijvoorbeeld ook op de titeltegeltjes op de volgende bladzijde. Omgekeerd kan je via een
eenvoudige klik vanuit elke rubriek terug naar dit algemeen overzicht.
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Klik op de tekst in onderstaande tegels voor meer info over …

Engagementsverklaring van het katholiek
onderwijs

Onze visie en pedagogisch project
Wie we voor onze kinderen willen zijn
Hoe we voor onze kinderen willen werken

Engagementsverklaring
Katholieke dialoogschool

1. Algemene informatie over onze school
1.1 Hoe organiseren wij
onze school?

1.2 Vaste instapdagen voor
de kleinsten

1.3 Nieuwe inschrijving
nodig?

1.5 Schooluitstappen en
zwemmen

1.6 Verboden te roken

Schoolbestuur
Scholengemeenschap
Ouderraad
Lerarenteam
Opvang en middagregeling
1.4 Onderwijsloopbaan
Taalscreening
Overstap kleuter/lager
1.7 Verkoop, reclame en
sponsoring

2. Wat mag je van ons verwachten?
2.1 Hoe begeleiden we je
kind?
4 Begeleidingsdomeinen
Zorgvisie en zorgteam
Huiswerk
Schoolagenda
2.4 Met wie werken we
samen?
CLB
Ondersteuningsnetwerk

2.7 Stappenplan bij ziekte of
ongeval

2.2 Leerlingenevaluatie

2.3 Getuigschrift
basisonderwijs

Brede evaluatie
Rapport

2.5 Onderwijs aan huis en
synchroon internetonderwijs

2.6 Revalidatie/logopedie
tijdens de lestijden

Bij langdurige afwezigheid
Bij chronische ziekte
2.8 Medicatiegebruik en
andere medische
handelingen

Verzekering
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2.9 Privacy

3. Wat verwachten we van jou als ouder?
3.1 Engagementsverklaring
tussen jou en onze school
Oudercontacten
Schooluren : kom op tijd !
Veilig schoolverkeer
Onderwijstaal Nederlands

3.2 Ouderlijk gezag
Wat als ouders niet
samenwonen ?

3.3 Schoolkosten
Prijzen
Betalingsmogelijkheden
Problemen

3.4 Participatie

3.5 Gebruik van (sociale)

media

Schoolraad
Ouderraad
Vrijwilligers

4. Goede afspraken maken goede vrienden
4.1 Leerplicht en
afwezigheden

4.2 Participatie
leerlingenraad

Kleuters ook !!
Afwezig wegens ziekte
Andere redenen
Verlofkalender

4.4 Herstel- en
sanctioneringsbeleid

4.3 Wat mag en wat niet?
Kledij
Zorg voor materiaal
Gezondheid en milieu

4.5 Betwistingen

Pesten
Begeleidende maatregelen
Ordemaatregelen
Tuchtmaatregelen
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4.6 Klachten

Onze visie en pedagogisch project

Terug naar overzicht
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Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze
school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog
met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan
naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je
verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je
kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als
school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke
dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dit
houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

Dit is wat wij voor uw kinderen willen doen.
Hieronder vind je de engagementsverklaring voor het katholiek onderwijs.
Terug naar overzicht
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Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs
betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in
onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten
aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Dit vatten we samen in de
Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs: “Samen werken aan katholieke
dialoogscholen in Vlaanderen”.

Samen werken aan en samenwerken in katholieke dialoogscholen
In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van katholieke onderwijsinstellingen, verenigd in
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs aan voor jong en oud. Gebruikmakend van de vrijheid
van onderwijs profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het project van de katholieke
dialoogschool. Geïnspireerd door de eigen katholiek-pedagogische traditie en betrokken op de
wereld van vandaag, daagt dat project iedereen die er leert, werkt en leeft uit tot samen school
maken in dialoog met elkaar, om zo te bouwen aan de samenleving van de toekomst.
Naargelang de context en de doelgroepen vertalen katholieke onderwijsinstellingen die visie in een
variëteit aan pedagogische projecten, wat resulteert in evenveel verschillende katholieke
dialoogscholen. Scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en
universiteit: elk op hun eigen manier bouwen ze verder aan de veelvormige, rijke katholiekpedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt
het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en
andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en
wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de
samenleving.
Leerlingen, internen, studenten en cursisten verwachten een kwaliteitsvolle vorming op hun maat,
die hen aangeboden wordt door een inspirerende school en goede enthousiaste leraren en
opvoeders. Ze hopen er te mogen groeien in volle mens- en medemens-zijn, zodat ze hun
verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de wereld om zich heen.
Omgekeerd verwacht de school dat ze bereid zijn om voluit in dat vormingsproces te stappen, en
dat ze zich laten uitdagen door het beste wat de katholieke school hen vandaag te bieden heeft. In
een context waarin identiteit niet zomaar vanzelfsprekend is, vormen ze zichzelf en worden ze
gevormd in dialoog met het vormingsaanbod en de traditie van de school. Ze gaan daarover het
gesprek aan met de leraar en hun medeleerlingen, en met de wereld. Ze maken gebruik van de
mogelijkheden tot leerlingenparticipatie die de school hun volop aanbiedt. Zo dragen leerlingen ook
actief bij aan het schoolleven en de school als lerende, levende en werkende gemeenschap.
Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven, en kinderen, jongeren en volwassenen vormen
tot mensen die vrij en verantwoordelijk bijdragen aan de samenleving van vandaag en morgen. Ook
al is voor hen de katholieke identiteit van de school niet langer altijd vanzelfsprekend, toch kiezen
ze ervoor om zich, vanuit hun opdracht, voluit in te zetten voor dat specifieke vormingsproject.
Meer nog: ze zijn er bevoorrechte en essentiële partners van. Daarom verwacht de school dat ze
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allen samen actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in gesprek met
leerlingen, elkaar en de schoolleiding. Welke hun eigen overtuigingen ook zijn, ze vinden er de
inspiratie om mee te werken aan het katholiek-pedagogische project van de school. De
personeelsleden zijn mensen die met passie en gedrevenheid, graag met leerlingen en collega’s aan
de slag gaan, en daartoe inhoudelijk, pedagogisch en didactisch beslagen zijn. Ze werken mee aan
een leeromgeving waarin iedere lerende optimaal tot leren, leven en werken komt. In hun werken
en samenwerken zijn ze zich bewust van hun voorbeeldrol.
Schoolleiders geven met grote zorg richting aan het pedagogisch project van de katholieke
dialoogschool. Als leidinggevenden willen ze dat project samen met (andere) personeelsleden
gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap vormen met leerlingen, internen en
hun ouders, studenten en cursisten. Vanuit de eigen inspiratie engageren ze zich voor een
genereuze, zorgzame en rechtvaardige school en samenleving, waar alle leerlingen en
personeelsleden welkom zijn. Ze streven een dialogaal en gedeeld leiderschap na en creëren een
duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid. Ze zetten zich in voor een werkomgeving die
personeelsleden ondersteunt, motiveert en waardeert.
Ouders verwachten in de eerste plaats dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is
die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke
school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Op haar beurt verwacht de school
dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen
ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.
Vanuit de vrijheid van onderwijs en ingebed in de katholiek-pedagogische traditie hebben besturen
een geheel eigen rol en verantwoordelijkheid in het vormgeven van de katholieke dialoogschool. In
de eerste plaats maken bestuurders de band met die traditie; ze dagen schoolleiders en
personeelsleden uit die vernieuwd vorm te geven en met allen op school samen te werken aan een
katholieke dialoogschool. Tegelijk scheppen ze goede bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden
voor wie in hun onderwijsinstellingen leert, leeft en werkt. Ze engageren zich om in een geest van
dialogaal en gedeeld leiderschap te besturen en geven schoolleiders de ruimte om hun
verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Ze garanderen de verankering van de school in de lokale
gemeenschap, zoeken kansen tot bestuurlijke optimalisering, en koesteren de bijzondere
familieband met de andere onderwijsinstellingen die behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Voor de lokale gemeenschap is de school vaak een trefpunt van dialoog en ontmoeting. De
katholieke school staat niet op zich, maar maakt deel uit van het weefsel van de lokale
gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Van die lokale gemeenschap verwacht de school respect
voor haar project en ondersteuning om die bredere rol op te kunnen nemen.
Voor de Kerk vormt de katholieke school een tastbare getuige van haar jarenlange dienstbaarheid
aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ze verwacht dat een katholieke dialoogschool in een sterk
veranderde context op authentieke wijze getuigenis weet af te leggen van de christelijke
boodschap. Op haar beurt verwacht een katholieke dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de
dialoog met de school engageert en ook vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren.
Terecht stelt de samenleving verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit
van onderwijs. Omgekeerd vraagt het katholiek onderwijs voldoende vrijheid en middelen om zijn
verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Vanuit het beste van zijn traditie profileert het immers
de katholieke dialoogschool als oefenplaats én vrijplaats voor een samenleven in een wereld van
veelheid en verschil.
Samen werken aan katholieke dialoogscholen werd voorbereid in de commissie inspraak van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De commissie bestaat uit leden-bestuurders van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen en vertegenwoordigers van COV, COC, Vrij CLB Netwerk en VCOV. De tekst
werd voorts ook afgetoetst bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Na goedkeuring van de tekst door alle
vermelde partnerorganisaties, gaf ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn
akkoord aan deze engagementsverklaring in zijn vergadering van 4 oktober 2018.
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Gastvrij
Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving verwelkomt de katholieke dialoogschool
gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Zonder
uitzondering nodigt ze leerlingen (internen, cursisten, studenten), ouders, personeelsleden en
bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze
ieder hiertoe uitdagen, motiveren
Kwaliteitsvol onderwijs is meer dan louter opleiding
Als school is ze ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding. Onderwijs
vormt mensen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en
samenleven. Leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand.
Vorming rust kinderen, jongeren en volwassenen toe voor de steeds complexere wereld van vandaag
en morgen. Ze leren deze wereld ontdekken en bekwamen zich om met engagement, kritische zin
en creativiteit erin aan de slag te gaan. Deze school is een inclusieve school. Ze draagt zorg voor de
unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.
Mens en wereld : gave en opgave
Als katholieke school werkt ze vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave
zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is
menselijke vrijheid een gekregen vrijheid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen
dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt de school deze liefde – zoals de
Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. De
christelijke hoop die in deze liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert de school in haar
doelen en werking.
De katholieke dialoogschool nodigt iedereen uit tot dialoog
Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigt de katholieke dialoogschool in deze tijd van
levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar
het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen,
niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en
samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te
ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in
woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze
schept daarbij ruimte voor wie niet aan het woord komt.
Op deze wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte voor groei en
verscheidenheid. Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf, en vernieuwt ze haar
christelijke inspiratie in de actuele context. Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek
met haar omgeving, wil de katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in
een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat
eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen
aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen –
een wereld waar ook God van droomt.
Terug naar overzicht
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1.

Algemene informatie over de school

1.1

Hoe organiseren wij onze school?

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor
het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van
het onderwijs. De officiële benaming is
VZW Katholieke Scholen Machelen aan Leie,
Leihoekstraat 7
9870 Zulte-Machelen
Bestuurders en leden van de algemene vergadering zijn
Dhr. Christiaan Simoens, Molenkouterstraat 44, 9870 Zulte-Machelen (voorzitter)
Dhr Filip Vanelstraete, Hoevestraat 10A , 9870 Zulte-Machelen (secretaris)
Dhr. Jurgen Dejaeghere, Sparrenstraat 37, 9870 Zulte-Machelen
Mevr. Anita Callewaert, Molenkouterstraat 39, 9870 Zulte-Machelen (ondervoorzitter)
Dhr. Marc Devlieger, Schoolstraat 12A, 9870 Zulte-Machelen
Zr Cécile Herregods, Hasselstraat 7 ,9680 Maarkedal
Mevr. Chantal De Meyere, Veerstraat 17A, 9870 Zulte-Machelen
Dhr Johan Ghysel, Philippostraat 8D, 9870 Zulte-Machelen
Mevr. Gudrun De Scheerder, Leihoekstraat 43, 9870 Zulte-Machelen
Wij zijn een partner in de scholengemeenschap MEANDER.
Het logo symboliseert de Leiemeanders, de sterretjes zijn schooladressen
eromheen. Zo schitteren al onze kinderen mee.
MEANDER is een samenwerkingsverband tussen de vrije basisscholen van
Deinze, Olsene, Nazareth en Machelen en de vrije basisscholen voor
buitengewoon basisonderwijs van Deinze.
Er kunnen afspraken gemaakt worden over allerlei aspecten van het
schoolleven, zowel op niveau schoolbesturen, op niveau directies, op
niveau leerkrachten als op niveau schoolraad.
Wij zijn dankbaar om en trots op een fijne samenwerking met onze ouderraad. In principe
kan elke ouder hier deel van uitmaken. De ouderraad ondersteunt de school in haar
dagelijkse werking en neemt in afspraak met de directeur ook eigen initiatieven. Ze helpen
bij (of zorgen zelf voor) fijne ontmoetingsmomenten, info-avonden en schoolfeesten. Om
hun concrete actie, hun praktische en logistieke hulp, hun financiële verdiensten en vooral
om hun verbindende functie zijn ze onmisbaar voor onze werking. Zin om erbij te zijn, of
nog vragen? Stuur een berichtje aan kern@ouderwerkgroep.be of stel je vraag aan juf,
meester of directeur.
Eén school, twee vestigingsplaatsen
Onze school telt ongeveer 400 kinderen. Die zitten verdeeld
over twee adressen :
1 : Leihoekstraat 7 (= hoofdadres)
Hier vind je onze peuters en kleuters, en de leerlingen van
eerste, tweede en derde leerjaren. In onze turnzaal hebben we
een mooie variatie in groot en klein bewegingsmateriaal. We
zijn fier op onze prachtige speel-leertuin en op de mooie
bewegingsspeelplaatsen door onze ouderwerkgroep
gerealiseerd. In onze schoolgebouwen in de Leihoekstraat vindt
u ook het bureau van de directeur.
2 : Schoolstraat 18
De kinderen van vierde, vijfde en zesde leerjaren volgen de
lesactiviteiten in de Schoolstraat.
Door de jaren heen leren onze kinderen heel wat
computervaardigheden beheersen : sommigen thuis, maar
zeker ook op school. We proberen te voorzien in de nodige
materialen en passende software om dit optimale kansen te
geven. Alle lagere klassen beschikken over interactieve digitale borden. Ook onze kleuters krijgen
en nemen graag de kansen om de digitale wereld stapje voor stapje te verkennen.
Hoe het er binnen in de klasjes precies aan toe gaat vertellen wij u op onze ouderavonden, hoort u
van uw kinderen, of u volgt onze belevenissen op de schoolwebsite www.vbsmachelen.be
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Zowel in de Leihoekstraat als in de Schoolstraat wordt voortdurend geïnvesteerd in digitale en
andere leermiddelen, en in grootse ‘vernieuwbouwprojecten’. We houden u op de hoogte !
Het meest actuele schoolnieuws krijgt u via uw kinderen, via email, in losse mededelingen en
uitnodigingen, enzovoort. Ten gepasten tijde verschijnt ook de Leiebloem-nieuwsbrief.
Terug naar overzicht
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Wie is wie … ons Leiebloemteam 2021-2022
Kleuterafdeling, of … van knuffeltjes, kabouters, kapoenen en kampioenen
Juf Kim Lust

Knuffeltjes in 1KP

Juf Jolien Vandenberghe en Juf Lieve Jorens

Kabouters in 1KA

Juf Freya Goeminne

Kabouters in 1KB

Juf Veerle Vandendriessche en Juf Cathy Van Hoo

Kapoenen in 2KA

Juf Eveline Martens en Juf Cathy Van Hoo

Kapoenen in 2KB

Juf Caroline De Neve

Kampioenen in 3KA

Juf Els Van Driessche en Juf Lieve Jorens

Kampioenen in 3KB

Zorgwerking en taalbeleid

Juf Heidi Heyerick, Juf Lieve Jorens, Juf Jolien Vandenberghe

Bewegingsopvoeding

Juf Lien Lanssens, Juf Céline Neirijnck

Kinderverzorgster

Juf Eveline Claus

Beleidsmedewerker ICT

Juf Jolien Vandenberghe

Ambulant voor MEANDER

Juf Ilse Lories … maar het kan best zijn dat zij in een van de andere
MEANDERscholen een vervanging gaat opnemen.

Wie is wie … ons Leiebloemteam 2021-2022 … Lagere afdeling
Klas 1A
Klas 1B
Juf Birgit Haeck
Juf Jonie Van Renterghem
Klas 2A
Mr. Jens De Schrijver

Klas 2B
Juf Caroline Rogge en Juf Caroline De Smul

Klas 3A
Mr. Geert De Boever

Klas 3B
Juf Jolien Debleu

Klas 4A
Mr. Frank Claus

Klas 4B
Mr Tibo Vansteenkiste

Klas 5A
Juf Sylvie Declercq

Klas 5B
Juf Annick Coppens en Juf Marleen Delodder

Klas 6A
Juf Bianca Vindevogel

Klas 6B
Mr. Guy Dhaenens

Zorgwerking
Bewegingsopvoeding

Klas 6C
Juf Petra Willems
Juf Marleen Delodder

Juf Heidi Heyerick, Juf Josefien Van Praet
Juf Caroline De Smul, Juf Marleen Delodder
Mr Tony De Bel, Juf Céline Neirinck .

Ambulante leerkracht

Juf Marleen Delodder en Juf Caroline De Smul : vervangen soms ook
collega’s die met een beleidsondersteunende taak bezig zijn.

Beleidsondersteuners

Juf Caroline DS (pastoraal), Juf Heidi (zorgcoördinator, zorglinken
ICT), Juf Birgit en Juf Jolien VDB, Meester Tibo, Juf Jonie,
(communicatie, ICT, privacy), Juf Josefien (zorgwerk, boekenjuf
aanvangsbegeleider, aanspreekpunt preventie), Bernard Van Heule
(technisch ICT)

Wie is wie … ons Leiebloemteam 2021-2022 … in het schoolbureel
Schoolsecretariaat
Mevr. Marijke Snauwaert en Mevr. Karolien Maes
Directeur

Mr. Rudy Haerens
Terug naar overzicht
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Schooluren, middagregeling en opvang
Stiptheid is een schone deugd : dat was en zal wel altijd een grote waarheid blijven. In het schoolse
leven is stiptheid echter meer dan een deugd, het is bijna een niet weg te denken voorwaarde. Zowel
bij klein als bij groot vragen wij uitdrukkelijk dat u uw kinderen tijdig naar school zou laten komen :
het is voor u, voor de leerkrachten, en zeker voor uw kinderen niet aangenaam de dagopening in de
klas te verstoren door laattijdig aan te komen. Kleuters missen hierdoor ook het belangrijke onthaal
en het kiesmomentje.
Uit beleefdheid zal de juf mogelijks zeggen als u uw kleuter iets te laat binnenloodst dat dat niet zo
erg is, maar in feite is het dit dus wel ! Daarenboven is er ook een minimumaanwezigheid vereist.
Kies in het algemeen overzicht ‘Leerplicht’ en u leest er alles over. Afwezigheden en late aankomsten
worden gemeld aan de overheid, en kunnen gevolgen hebben voor kleuter- of schooltoeslag en /of
voor de overstap kleuter/lager of lager/secundair onderwijs. Er is uiteraard wel een verschil tussen
gerechtvaardigde afwezigheden en vormen van spijbelgedrag.
Openingsuren, begin en einde van de klasdag
Hoe erg en vervelend de COVID-periode ons ook parten speelde, de regeling voor brengen en
afhalen blijven we aanhouden. We hebben geleerd dat dit beter, veiliger en vlotter liep dan
voorheen.
Voor 8.05 uur is er geen toezicht op de speelplaatsen. Kinderen die toch vroeger aankomen of
afgezet worden hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. Zij moeten
naar de opvang in Ballonneke! Daarna brengen de begeleiders onze kinderen naar de speelplaatsen.
Wij zorgen voor toezicht op de speelplaats lagere afdeling vanaf 8.05 uur. Dit kan ook voor kleuters.
De kleuterspeelplaats is weliswaar ook al open, maar toezicht begint hier pas om 8.15 uur. Ook hier
geldt dat kinderen er niet mogen spelen vooraleer het toezicht start. Je kan ook in Ballonneke terecht
tot 8.15 uur.
Voor de peuterklas is er een bijzondere regeling die met de juf wordt afgesproken. Gedurende de
eerste schoolweken zorgen we ervoor dat ouders nog even mee naar binnen kunnen in het klasje
(vanaf 8.15 uur).
‘s Morgens laten we ook de eerste kleuters meteen naar binnen gaan, zonder ouders weliswaar.
Ook dit is iets dat we ‘na COVID’ willen behouden.
Kinderen die alleen komen gaan meteen op de speelplaats (vanaf toezichtsuren) en blijven niet op
straat of voetpad. Eens aangekomen mogen ze de speelplaats niet meer verlaten (bijvoorbeeld om een
vergeten boek te halen
).

Leihoekstraat

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Toezicht vanaf

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

Belsignaal

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

Middagpauze

11.45 uur

11.45 uur

11.20u

11.45 uur

11.45 uur

Poort open

12.55 uur

12.55 uur

12.55 uur

12.55 uur

Belsignaal

13.10 uur

13.10 uur

13.10 uur

13.10 uur

Einde klasdag

16.00 uur

16.00 uur

16.00 uur

15.10 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Toezicht vanaf

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

Belsignaal

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

Middagpauze

11.50 uur

11.45 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.45 uur

Poort open

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

Belsignaal

13.15 uur

13.15 uur

13.15 uur

13.15 uur

Einde klasdag

16.05 uur

16.05 uur

16.05 uur

15.15 uur

Schoolstraat
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Voor- en naschoolse opvang in Ballonneke
Op het rooster op vorige bladzijde kan u zien vanaf wanneer er toezicht is op onze speelplaatsen
voor en na schooltijd. Als je vroeger aankomt kan de schoolpoort op slot zijn, en sta je dus op
straat! Dan kan je terecht in ‘t Ballonneke, , vlak naast de school in de Leihoekstraat.

Openingsuren: ‘s morgens vanaf 6.30 u, ‘s avonds tot 18.30 u (ook op woensdag).
Er is ook opvang op schoolvrije dagen, soms in Olsene weliswaar.Wandel eens binnen, bel
09/380.04.54 of klik www.ocmwzulte.be
Meestal is vooraf afgesproken of uw kinderen na schooltijd al dan niet naar de opvang zullen gaan.
Indien er onverwacht een verandering is, verwittigt u ons zo vlug als mogelijk. Een kwartier na het
schooleinde brengen wij de kinderen die nog niet werden afgehaald sowieso zelf naar ‘t Ballonneke.

Middagregeling
Tijdens de middagpauzes kunnen de kinderen op school blijven en eten. Er is keuze tussen
een warme maaltijd met dessertje of zelf boterhammetjes meebrengen.
Peuters en eerste kleuters eten apart in ‘Ballonneke’ : dan hebben we meer tijd en ruimte,
en kunnen we helpen waar nodig. Wie er nood aan heeft kan na het eten nog even rusten !!
De oudste kleuters en de kinderen van eerste, tweede en derde leerjaren eten in onze
eetzaal in de Leihoekstraat.
Voor vierdes, vijfdes en zesdes is het iets ingewikkelder : boterhameters blijven in de
Schoolstraat, kinderen die warme maaltijd wensen zullen naar de Leihoekstraat wandelen.
Let wel, zo lang er COVID-afstandsregels zijn is er voor kinderen Schoolstraat geen warme
maaltijd mogelijk.
Om dit alles in goede banen te leiden zijn er veel handen en toezichters nodig. We eten immers
in diverse shiften, wat betekent dat er telkens tegelijk kinderen in de eetzalen en op de
speelplaatsen zijn. Naast leerkrachten, zorcoördinator en kinderverzorgster bestaat onze
middagploeg momenteel uit: Vicky Soens, Annick Vermeersch, Francine De Waele, Etienne
Callens, Michaël Dhondt, Jeannine Verroeje, Anne Marie Grymonprez, Evelyne De Nijs, Katty
Colpaert en Jana Amrichova. Samen zorgen zij voor een vlotte en (kind)vriendelijke bediening
en helpen ze mee bij het middagtoezicht binnen en buiten. Na de maaltijd doen ze uiteraard
ook de afwas en zorgen ze ervoor dat de eetzaal klaar is voor een volgend gebruik. Iets voor
jou ? Meld je even aan bij de directeur aub. We zijn vaak op zoek naar extra mensen !
Niet verplicht aanbod : catering

Prijs

Melk, water bij boterhammen
Warme maaltijd kleuters
Warme maaltijd lagere afdeling
Middagtoezicht (voor fiscaal attest)…bij te tellen voor elk middaggebruik
(volle maaltijd / boterhammen)
Yoghurt, melk (brikje 20 cl) in de loop van de voormiddag

0.25
1.90
2.20
0.50
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euro
euro
euro
euro

0.40 euro

1.2

Vaste instapdagen voor de kleinsten

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:
•

1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie;

•

1ste schooldag van februari;

•

1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsbezoek.
Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen.
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.
Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de
kleuterklas.
Terug naar overzicht

1.3

Nieuwe inschrijving nodig?

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind
ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven.
Toch vragen wij bij het einde van elk schooljaar even te bevestigen of we zoon of dochter mogen
blijven verwachten. Dit gewoon om praktische redenen en om een evenwichtige klasverdeling te
kunnen opmaken. Elk jaar opnieuw verdelen we de kinderen, steunend op gegevens uit
observatiefiches, uit klasscreenings, uit rapportscores voor de groteren, uit het leerlingvolgsysteem,
enz. …, om zo 2 (of sporadisch 3) evenwichtige klasgroepen te vormen. Niet alleen leervorderingen,
ook socio-emotionele aspecten worden vaak mee in de schaal gelegd. A- of B- klas wil zeker geen
niveaubepaling aanduiden, het is gewoon een praktische schikking. Daarenboven streven wij ernaar
een regelmatige verdeling jongens/meisjes te respecteren. Zo krijgen onze kinderen een hechte
vriendengroep over 2 klassen heen.
Indien ouders meerdere kinderen hebben voor dezelfde jaargroep of dezelfde klas, kunnen zij aan
de directeur vragen hun kinderen al dan niet samen te zetten.
Terug naar overzicht

1.4

Onderwijsloopbaan

1.4.1

Taalscreening niveau Nederlands

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die
taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt
dat je kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat
aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij
krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.
1.4.2

Naar het lager onderwijs

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor
1 januari van het lopende schooljaar). Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar
290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen
effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het
lager onderwijs.
Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is (of
wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar)? De overstap hangt dan af van de beslissing van de
klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast
moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap.
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Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet
klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel
de klassenraad van het kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies.
1.4.3

Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend
leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling
van je kind.
De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend
jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je
kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren
die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere
aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn.
1.4.4

Indeling in leerlingengroepen

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school
verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen
wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als
er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).
1.4.5

Langer in het lager onderwijs

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer
volgen, tenzij de klassenraad het toelaat.
Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar
lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het
CLB nodig.
Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende
schooljaar.
1.4.6

Uitschrijving

De inschrijving van je kind stopt als:
•

je zelf beslist dat je kind onze school verlaat;

•

je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd;

•

een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet
mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je kind
kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van
het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien;

•

je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van je kind
stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.
Terug naar overzicht

16 van 60

1.5

Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Het lijstje met
schooluitstappen wordt aangevuld doorheen het schooljaar, en u verneemt tijdig via brief of email
als er voor de klas van uw kind een (halve) daguitstap voorzien is. Over occasionele
leerwandelingen in de schoolomgeving wordt vaak niet vooraf gecommuniceerd.
Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.
We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één
schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod.
Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de
schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de
schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen
die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.
Meerdaagse uitstappen in schooljaar 2021/2022
- Eerste leerjaren naar De Lork in Kemmel op 7 en 8 juni 2022
- Vierde leerjaren naar Reigersnest in Koksijde Sint-Idesbald van 8 tot 10 juni 2022
- Zesde leerjaren de Gîte d’étape in Eupen van 13 tot 17 september 2021
Zwemmen
Kinderen van de lagere afdeling gaan (in normale omstandigheden) om de 2 weken zwemmen
in zwembad Palaestra, in Deinze.
Bij het schoolzwemmen is een badmuts verplicht.
-badmuts : 2 euro
-vervoer naar het zwembad :

- 1.80 euro per beurt (gemeentebestuur past ook 1 euro per
zwembeurt bij in het kader van flankerend onderwijsbeleid),

- gratis in het eerste leerjaar (door de school betaald, kunnen
zwemmen behoort immers tot de eindtermen)
-inkom zwembad : gratis (dit wordt volledig betaald door het
gemeentebestuur, als ‘sociaal voordeel’.
Bij het zwemmen in de winterperiode besteden wij extra aandacht aan het afdrogen van de
haren. Een muts of kap om de koude wind weg te houden van halfnatte haren, kan veel ellende
voorkomen. Toch kan het wel eens dat u als ouder oordeelt dat zoon of dochter echt niet mee
mag zwemmen omwille van bijvoorbeeld een grote verkoudheid.
U schrijft dan gewoon een briefje aan de leerkracht, waarin u voor die bepaalde dag ontslag
vraagt van de zwemles. Indien dit bij 2 opeenvolgende zwembeurten gebeurt, vragen wij wel
een doktersbriefje.
Voor de gewone turnles kan dit ook wel eens gebeuren. Het is duidelijk dat iemand wiens arm
of been in ‘t gips zit, niet kan meeturnen. In dat geval zal er toch een regelmatige
dokterscontrole nodig zijn, en is er vast en zeker een medisch attest te verkrijgen dat tijdelijk
ontslaat van turnlessen.
Indien u zelf vindt dat zoon of dochter niet kan meeturnen omwille van een ‘kleinere kwaal’,
schrijft u zelf ook weer een briefje waarin u kort uitlegt wat er hapert en ontslag vraagt van de
turnles … en indien dit dan weer 2 opeenvolgende weken, of zeer herhaaldelijk gebeurt, moeten
wij ook weer een doktersattest vragen.

Terug naar overzicht
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1.6

Verboden te roken

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook
de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school
betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, …
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen.
Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je dit melden
aan de directeur.

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving
Terug naar overzicht

1.7

Verkoop, reclame en sponsoring

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen om onszelf of bepaalde derden te verrijken. Het is
wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te bekostigen. Die handelsactiviteiten
moeten passen in de normale dienstverlening aan onze leerlingen of in de afwerking van het
programma.
We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de gymzaal) of
leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda). Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaagse
schooluitstap, mogen we enkel de naam vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp die
gratis of tegen een lagere prijs aan te bieden.
De reclame of sponsoring:
• moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van
onze school;
• mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke toestand van onze
leerlingen;
• moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
• mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
onze school niet in het gedrang brengen.
Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen vermeld worden in de schoolkrant, op de
schoolwebsite, in een emailbericht, op uitnodigingen, tijdens schoolfeesten, …
Dit wordt desgevallend met de ouderraad overlegd.

Terug naar overzicht
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2.

Wat mag je van ons verwachten?

2.1

Hoe begeleiden we je kind?

2.1.1

Leerlingenbegeleiding

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.
Dit omvat 4 domeinen : onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en
preventieve gezondheidszorg. Hieronder een korte beschrijving en een resum praktijkvoorbeelden
uit ons Leiebloem-aanbod.

Leerlingenbegeleiding : onderwijsloopbaanbegeleiding
Begeleiding van de onderwijsloopbaan is een continu, dynamisch en geïntegreerd leer- en
ontwikkelingsproces dat start in de kleuterschool op 2,5 jaar en een leven lang leren beoogt. Elke
leerling krijgt de kans om het onderwijs gekwalificeerd te verlaten naar eigen mogelijkheid en
interesse. Het is belangrijk dat de leerling inzicht verwerft in zijn interesses, zelfbeeld, motivatie,
studievaardigheden en (onderwijsloopbaan)competenties en zich realiseert wat de consequenties
zijn van zijn keuzes. De leerling wordt hierbij actief ondersteund door verschillende actoren in de
leerlingenbegeleiding maar neemt hier ook zelf een belangrijke actieve rol op als architect van zijn
onderwijsloopbaan.
Hieronder enkele Leiebloem praktijkvoorbeelden : niet alles bij elke leeftijdsgroep in elke klas !
Kleuters
Onderbouw
Bovenbouw
• Opendeurdag om
• Bij nieuwe inschrijving
• Bij nieuwe inschrijving
school te leren kennen
: intake met directie
: intake met directie
/ gesprek met juffen
en/of zoco
en/of zoco
mogelijk.
• Contractwerk met
• Project : kiezen naar
• Kiezen voor hoekjes
keuze
interesse
• Contractwerk met
• Thema’s rond talenten
• Brainstorm bij begin
keuze
van project
• Het ik-rapportje
• Kennismaken met
• Binnen groepswerk een
• eigen gedrag leren
beroepen van mama’s
thema of onderwerp
beoordelen (axen)
/ papa’s
kiezen
• studeerwijzers
• Brainstorm over BC
• Zelf een onderwerp
• beroepen leren kennen
(dit willen we weten/
kiezen bij
binnen thema’s
leren)
spreekbeurten
• kiezen van materialen
• Brugmomenten 3K/1L
• Project : op stap naar
bij creaopdrachten
secundair
• Oudercontacten
• oudercontacten
•
Bezoek aan
• KVS voor alle kleuters
• LVS voor alle lln
verschillende
• Klasbesprekingen over
• Klasbesprekingen voor
secundaire scholen
alle kleuters
alle lln
•
Kennismaken met de
• Variatie in BC’s
• Brugmomenten 3K / 1L
onderwijskiezer
• Verrijking van hoeken
• Aanbod hoekenwerk /
•
Websites van scholen
• Opzoeken van
speelse werkvormen
verkennen
informatie op de
•
Speciale aandacht
computer / aanbieden
voor agendagebruik
van informatieboeken
•
Studeerwijzers
• differentiatie
• terugkomdag
• Basofiche (eigen keuze
/ keuze van de ouders)
• Oudercontacten
• LVS voor alle lln
• Klasbesprekingen voor
alle lln
• Nabespreking van
toetsen
• Drugspreventie : NEE
kunnen zeggen
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•

•
•
•
•

Kiezen begeleiden
(keuzes beperken /
hoekjes bespreken/
hoekjes ontdekken
door meespelen)
Zorggesprekken met
alle betrokkenen
Aandringen op OC/
aanpassen aan schema
van ouders
Individuele begeleiding
in kleine groepjes
Visuele ondersteuning
van opdrachten /
stappenplannen

•

•
•

•

Gesprek bij
zorgactiviteiten: dit
kan jij goed / daar
gaan we op oefenen
Zorggesprekken met
alle betrokkenen
Kinderen betrekken in
handelingsplan (wat
zie jij zitten/ wat
niet)
Leren werken met
voorleessoftware

•
•
•

•

•
•

Checklist voor
agendagebruik/
huiswerk
Zorggesprekken met
alle betrokkenen
Kinderen betrekken in
handelingsplan (wat
zie jij zitten/ wat
niet)
Met sommige ouders
worden websites van
scholen verkend/ info
gegeven over vervoer
…
Leren werken met
voorleessoftware

Leerlingenbegeleiding : psychisch en sociaal functioneren
Bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren staat het welbevinden van de leerling
centraal. Leerlingen kunnen zichzelf zijn en op een spontane en vitale manier handelen om tot
leren te kunnen komen. Daarbij geloven zij in hun eigen ontwikkelkracht en zijn zij op een passende
manier weerbaar. Leerlingen kunnen echter worden geconfronteerd met o.a. pesten, racisme,
emotionele problemen (faalangst, depressie en suïcide), verslavingsproblemen e.d. Dit alles kan
leiden tot spijbelen, gedragsproblemen, radicalisering…
Hieronder enkele Leiebloem praktijkvoorbeelden : niet alles bij elke leeftijdsgroep in elke klas !
Kleuters
Onderbouw
Bovenbouw
• Kringmomenten
• Klasgesprekken /
• Leiehandhoek
kringgesprekken
• Thema’s rond
• Sorrystrip ???
gevoelens / delen
• Sorrystrip
• Klasgesprekken /
• Pictogrammen rond
• Werken rond axenland
kringgesprekken
gevoelens
• Aanbieden speelgoed
• Gesprekken met
• Aangename
op speelplaats
leerkracht
speelplaatsinrichting
• Ik-rapportjes
• Thema : zorg voor
• Regelmatige screening
jezelf
• Weeksluiters
rond welbevinden van
• Aanbieden
• Speelplaatsafspraken
alle kleuters
speelmogelijkheden op
(stop is stop)
• “rustbankje” in de
speelplaats
• Welbevinden van
klas.
•
Hulporganisaties aan
leerlingen als deel van
• Prentenboeken
bod laten komen
klasbespreking/
omtrent gevoelens
kindbespreking
• Veilig internetgebruik
• Weeksluiters
???
• Leefhouding op
• Aanleren stop-regel
rapport
• Weeksluiters /
dansmomenten
• Eerste oudercontact
• Coöperatieve
rond welbevinden
spelletjes
• Welbevinden van
leerlingen als deel van
• Coöperatieve
• Groepswerk/duowerk
klasbespreking/
spelletjes
• Refterbeleid (vaste
kindbespreking
• Refterbeleid (vaste
leerkracht)
•
Leefhouding op
leerkracht)
• Klasafspraken en de
rapport
• Klaspop om
opvolging ervan.
• Groepswerk/ duowerk
welbevinden te
• Ruzies bespreekbaar
stimuleren
• Eetzaalwerking
maken
• Fotomuur van ouders
• Gouden weken
• Stressbestrijders
• Aandacht voor
aanbieden
reflecteren
• Gouden weken
• Meespelen met de
• Speeluurtje
kinderen in de hoekjes
• Sterretje van de dag
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Inspelen op
pasgebeurde
conflicten a.d.h.v.
rollenspel
Dikke duimenkaart /
beloningssystemen om
goed gedrag o.a. op
speelplaats te
bevorderen
Geplande
meespeelmomentjes
voor zorgkinderen
Observaties rond
spelgedrag
Gesprekjes op de
rustbank
Aanbieden
stressbestrijders
Bewust sturen van
spelen (wie / wat)
Gevoelsmeter
Spelletjes om
impulscontrole te
oefenen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovatraining in kleine
groep / individueel
Gedragskaart
speelplaats
Tips aanreiken bij
boosheid (zoeken wat
helpt)
Gesprekjes na
aanhoudende ruzies
Individuele gesprekken
met kinderen die niet
goed in hun vel zitten
Aangename
praatruimte (leesklas)
Verkennen/ aanbieden
Stressbestrijders
Psycho-educatie
dyslexie

•
•
•
•
•
•
•

•

No-blame-aanpak in
geval van pesterijen
Gesprekken met
kinderen met lkr /
zorgjuf
Sovatraining
individueel / helpende
gedachten
EQ babbelspel
Moedkaartjes op bank
bij toetsen
Aanleren van een
aantal
relaxatieoefeningen
Doorgeven nuttige
telefoonnummers in
geval van nood
(kindertelefoon /…)
Psycho-educatie
dyslexie / autisme

Leerlingenbegeleiding : leren en studeren
In dit domein leggen we de focus op de ondersteuning en ontwikkeling van het leerproces. Dit
laatste indien nodig op maat van de leerling om zo het leerproces te versterken. Dit gaat ruimer dan
enkel inzetten op leer- en studeervaardigheden en het leren leren.
Hieronder enkele Leiebloem praktijkvoorbeelden : niet alles bij elke leeftijdsgroep in elke klas !
Kleuters
Onderbouw
Bovenbouw
• Reflectiemomentjes
• Doelen zichtbaar voor
• Doelen zichtbaar voor
na activiteit
kinderen
kinderen
• Aanbieden van picto’s
• Contractwerk
• Lesjes rond EF (schip)
om aandacht te
• Hoekenwerk
• Spelletjes met
richten op de
aandacht voor EF
• Gebruik van daglijn
zintuigen (EF)
• Contractwerk
• Agendagebruik
• keuzebord
• Hoekenwerk ???
• Controle huiswerkmap
• Daglijnen
• Agendagebruik
• Wandplaten :
• Stappenplannen
gestructureerd en per
• Studeertips
• Afspraken rond hoeken
vak
• Extra leerkracht bij
• Geheugenspelletjes
• Didactische
moeilijke rekenlessen
• Aandacht voor
hulpmiddelen voor alle
• EF : Lessen en
hoekenverrijking
lln
spelmomenten rond
• Digitale
executieve functies
oefenmogelijkheden
(bingel / calcupal )
• Stop denk doe
strategie
• Extra leerkracht bij
moeilijke rekenlessen
• Samen met de
breinhelden werken
aan executieve
functies (EF-bril)
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•
•
•
•
•

Overleg met externen
logo/kine/reva /
ondersteuning
Gebruik van timer voor
speelhoekjes/werken
Inidividuele
begeleiding in kleine
groep
Contractbord
Differentiatie in de
hoeken specifiek voor
zorgkinderen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met externen
logo/kine/reva /
ondersteuning
Gebruik van timer
Gebruik van oorkappen
Bankstructuur (wat
hoort waar)
Individuele
hulpkaartjes (op de
bank)
Extra oefenmateriaal
(rem + verrijking)
Controle van
huiswerkmap
Beperkter oefenpakket
voor spellingtoets
Gebruik van tafelkaart
Toetsen aanpassen
naar basisleerstof
waar nodig
Inschakelen van
buddy’s
Aanleren van het
werken met
voorleessoftware
Extra leestrainingen
Aanbieden van
lezergame
In rustig lokaal
bepaalde toetsen
afnemen

•
•
•
•

Overleg met externen
logo/kine/reva /
ondersteuning
Gebruik van timer
Gebruik van oorkappen
Aanleren van het
werken met
voorleessoftware

Leerlingenbegeleiding : preventieve gezondheidszorg
Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Ook al worden de
begeleidingsdomeinen preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren in het
decreet apart opgenomen, toch wordt de brede definitie van gezondheid in het decreet
onderschreven. Dit kadert perfect in de holistische visie op leerlingenbegeleiding. Hierbij zal de
school minimaal actief meewerken aan het organiseren van systematische contacten, het aanbieden
van vaccinaties en waar nodig het nemen van profylactische maatregelen. Maar vooral de
eindtermen en leerplannen formuleren de verwachting dat scholen actief inzetten op het
stimuleren van een gezonde en veilige levensstijl. Dat het schoolteam aandacht besteedt aan het
psychisch en sociaal functioneren en aan het fysieke welzijn, en actief meewerkt aan de
preventieve gezondheidszorg is dus geen nieuw gegeven.
Hieronder enkele Leiebloem praktijkvoorbeelden : niet alles bij elke leeftijdsgroep in elke klas !
Kleuters
Onderbouw
Bovenbouw
• Fruitdag / elke dag fruit
• Fruitdag / fruit in
• fruitdag
voormiddag
• Bewegingstussendoortjes
• bewegingstussen• bewegingstussendoortjes
• Luizencontrole /
doortjes
luizenbrieven
• Luizencontrole /
• Luizencontrole /
luizenbrieven
• Drankenbeleid (geen
luizenbrieven
gesuikerde drankjes)
• Drankenbeleid
• Drankenbeleid
• MOS werking /
• Spelkoffers
cleanteam
• Spelkoffers
speelplaats
speelplaats
• Medische fiches
• Openluchtklas
• Gezond ontbijt
• EHBO cursus
• Moswerking
leerkrachten
• Openluchtklas
• Medische fiches
• BC’s rond gezondheid
• MOS werking
• EHBO cursus
• Sportsnack
leerkrachten
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

(herbruikbare)
drankflesjes
meebrengen
Papieren zakdoekjes
Fluojasjes
Stimuleren op
ouderavond om
alternatieven te
voorzien voor
snoeptraktatie
gezonde brooddozen
stimuleren
Spelen in de schooltuin
Meubilair aangepast aan
de grootte van de
kinderen
opvolgen eetproblemen
refter
extra individuele
aanpassingen van
meubilair
stipt opvolgen medicatie
op school

•
•
•

•
•
•

Medische fiches
EHBO cursus
leerkrachten
Thema’s rond
gezondheid /
persoonlijke hygiëne

opvolgen
eetproblemen refter
opvolgen afspraken
muco
stipt opvolgen
medicatie op school

•
•

opvolgen
eetproblemen refter
stipt opvolgen
medicatie op school

Terug naar overzicht

Dit alles stoelt op onze visie rond zorgwerking. Die willen we dan ook extra in de kijker zetten.
Achtereenvolgens kan u onze zorgvisie en het daaraan gekoppelde beleid lezen. Daarna proberen we te
schetsen hoe dit dan concreet in uitwerking gaat.
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Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien
Terug naar overzicht

2.1.2

Huiswerk

Van bij het begin in het eerste leerjaar willen wij de kinderen helpen de gewoonte te verwerven
dat er naschools nog iets te doen is voor de klas. Deze kinderen vragen zelf naar een huiswerkje,
ze zijn fier over hun eerste echte huistaakjes. Zeker in het eerste leerjaar is dagelijkse oefening
ook onontbeerlijk om vlot te kunnen leren lezen.
Bij de aanvang is de hoeveelheid huiswerk heel miniem. Naast een reken-, schrijf-, zoek- of
tekenwerkje kan vijf minuutjes intensief oefenen om te lezen voldoende zijn.
Tegen eind 2de leerjaar beloopt de gemiddelde huiswerktijd een half uurtje, tegen eind 4de een
uur, en tegen eind 6de zowat anderhalf uur.
Indien uw kinderen dagelijks veel meer tijd nodig hebben, neemt u best contact op met de juf
of met de meester: of de leerstof is dan nog onvoldoende verworven, of er hapert iets aan
werkhouding of werktempo, of de concentratie raakt zoek, of...
De te maken huiswerkjes en de te leren lessen worden in het schoolagenda genoteerd en/of in
een huiswerkmap of-schrift meegegeven.
U zal merken dat er in het eerste en tweede leerjaar geen huistaken gegeven worden op
woensdag. Op vrijdag zal dit beperkt blijven tot leesopdrachtjes, eens een tekening afmaken,
en/of het opzoeken en verzamelen van documentatie.
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In derde en vierde leerjaar beginnen kinderen, onder begeleiding van hun leerkracht weliswaar,
met het zelf plannen van hun taken en werken. Op woensdag en vrijdag worden geen nieuwe
taken gegeven die de eerstvolgende schooldag moeten klaar zijn, leesopdrachten of
documentatie verzamelen natuurlijk mogelijks wel.
In vijfde en zesde leerjaar gaan we een stapje verder en kan het dus wel dat er ook op woensdag
en vrijdag nieuwe taken worden gegeven tegen de volgende schooldag. De kinderen wennen er
ook al vlug aan dat er elke dag huistaken te maken en/of lessen te leren zijn. Anderzijds oefenen
ze ook in het plannen op langere termijn.
Voor de specifieke klasafspraken hieromtrent (eerste tot zesde leerjaar) verwijzen we naar de
klassikale ouderavonden in de loop van de maand september.

Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd
2.1.3

Agenda van je kind

We kozen voor een schoolagenda met bijzondere aandacht voor het leren plannen en
het verkennen en benutten van eigen talenten.
De schoolagenda wordt minstens wekelijks door de ouders ondertekend.
Voor de specifieke klasafspraken hieromtrent verwijzen we naar de klassikale ouderavonden
in de loop van de maand september.

Terug naar overzicht

2.2

Leerlingenevaluatie

2.2.1

Breed evalueren

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt de totale
persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te
ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces.
Wij willen voluit gaan voor de totale ontplooiing van elk kind. Dit betekent dat we kinderen helpen
groeien en ontwikkelen door aandacht te schenken aan kennis, vaardigheden en attitudes. Zo
helpen we hen ook op weg om hun eigen talenten te laten ontdekken.
Daarom kiezen we voor breed evalueren. Met verschillende soorten evaluatievormen proberen we in
kaart te brengen wat een leerling al kan en waar nog werkpunten zijn. Bij het breed evalueren
laten we kinderen ook nadenken over hun eigen groei. Dit kan je zien in het ik-rapport of
groeirapport.
De groei van kinderen in kaart brengen lukt niet altijd met cijfers. Vandaar de keuze voor een mix
van cijfers , sterren en groeisymbolen.
Vaak is de geschreven commentaar en feedback belangrijker dan de score op zich. Ook onze
kleuters worden nauwlettend gevolgd in hun ontwikkelstappen zodat we hen de nodige oefenkansen
kunne geven en passend prikkelen naar volgende stapjes.
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2.2.2

Rapporteren

Ter illustratie van onze visie op evalueren namen we enkele fragmenten uit de leeswijzer van ons
vernieuwd schoolrapport op in deze brochure.

Welkom in ons vernieuwd schoolrapport
Zin in leren, zin in leven : zo klinkt het leerplanconcept dat Katholiek onderwijs Vlaanderen de
voorbije schooljaren uitwerkte. De meeste leerplannen dateerden uit de jaren negentig, pakweg
25 jaar oud dus, en gezien de evoluties in de maatschappij was het tijd om die aan te passen. Het
werd uiteindelijk veel meer dan een actualisering. Men wou het belang van kennis en
vaardigheden zeker behouden en/of nog meer in de kijker zetten, en tegelijk nieuwe klemtonen
leggen op het eigen leer- en ontwikkelproces van de kinderen.
Hiernaast willen we tonen waar wij in Leiebloem
willen voor gaan en waar we dan ook voor staan !
Zoek je even mee ?
Warmte en geborgenheid, verbondenheid in
diversiteit, het benutten en ontwikkelen van
talenten, de nood aan goede structuur, het belang
van kennis en vaardigheden, veerkracht,
samenwerking en groeikracht.
Wij durven dit doen vanuit en rondom onze
christelijke inspiratiebron.
Dit alles vraagt natuurlijk ook een nieuwe manier van observeren, van evalueren, van
communiceren en van rapporteren. Zo kregen jullie klastoetsen bijvoorbeeld al te zien kort nadat
ze werden afgenomen in plaats van als pakket samen met het rapport. Zo zal de eigen inbreng
van de kinderen een vast en formeel deeltje worden in de rapporten. Zo planden we de rapporten
en oudercontacten vroeger (half november en half maart) en dan een eindrapport in juni.
Toetsgegevens krijgen jullie immers vlug te zien, en om evolutie te zien in leer- en
ontwikkelingsprocessen is er wat tijd nodig.
Totaalberekeningen en zogenaamde procenten zijn hierbij zinloos, en feitelijk onmogelijk. Dat
merkt u al vlug als u de rapportjes inkijkt. Ook midscores en klasgemiddelden zeggen niets over
het eigen leer- en ontwikkelingsproces en worden dus niet weergegeven.
En wees gerust : alle leervakken en leervaardigheden die u verwacht zal u terugvinden.
Gewoon daarbovenop : nog veel meer !
Terug naar overzicht
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2.3

Getuigschrift basisonderwijs

Een getuigschrift kan enkel uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende
schooljaar al 8 jaar geworden zijn.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal
en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die je kind doorheen zijn onderwijsloopbaan
maakte, en de zelfsturing die je kind toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer
we het getuigschrift uitreiken zal uiterlijk 31 mei van het lopende schooljaar meegedeeld worden
aan betrokken ouders
De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum 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.
Volgt je kind een individueel aangepast curriculum? Dan kan je kind een getuigschrift basisonderwijs
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen van het individueel aangepast curriculum
door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager
onderwijs.
Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering
waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere aandachtspunten
voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring waarin het aantal en de
soort gevolgde schooljaren lager onderwijs van je kind staat.
Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun
kind, hebben toegang tot een Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs.
Terug naar overzicht

2.4

Met wie werken we samen?

2.4.1

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:
•

het leren en studeren;

•

de onderwijsloopbaan;

•

de preventieve gezondheidszorg;

•

het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een
CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.
Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding
vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:
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Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Deinze
1. Contactgegevens
De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Deinze.
Adres: Kattestraat 22
9800 Deinze

Tel.: 09 381 06 80
Algemeen mailadres: info@vclbdeinze.be
Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn
terug te vinden op onze website www.vclbdeinze.be
Het CLB is open:
Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30. Op dinsdag is het centrum
bijkomend open van 16u30 tot 18u.
Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat.
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan
je daarover de nodige informatie geven).
Het CLB is gesloten:
van 15/07 t.e.m. 15/08,
tijdens de kerstvakantie en tijdens de paasvakantie (telkens met uitzondering van 2
dagen, data terug te vinden op www.vclbdeinze.be)

2. De CLB-werking
2.1.

Het onthaalteam

Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag
beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van
het CLB.
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de
onthaalmedewerker.
Op school kan nagevraagd worden wie de onthaalmedewerker is en hoe die kan
gecontacteerd worden. Dit is ook terug te vinden op de CLB-website
www.vclbdeinze.be.
Afhankelijk van de vraag
o neemt de onthaalmedewerker dit verder op
o geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het
trajectteam van het CLB
o verwijst de onthaalmedewerker door naar meer gespecialiseerde
hulpverleners.

2.2.

Het trajectteam
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In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen,
maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden
doorgegeven.
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
o gedrag en opvoeding
o gezondheid
o leren en studeren
o studie- en schoolkeuze
Als de school wenst dat het CLB stappen onderneemt, dan bespreekt de school dit
vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd,
beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling
(indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere
gesprekken volgen.
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming
van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.
Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, moet het CLB dit melden aan
het departement onderwijs

2.3.

Het medisch team

In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de ‘systematische
contactmomenten’ (vanaf 2018-2019 worden de medische onderzoeken zo genoemd) en
de vaccinaties. Ze nemen ook de vragen op rond besmettelijke ziekten.
Deelname aan de systematische contactmomenten is verplicht. De ouders of de
leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een medisch
onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk
ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het
medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of. De resultaten van
dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch
onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie
en de uitvoering van de systematische contactmomenten (+ vaccinaties) en de
preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt
daarbij rekening met de schoolorganisatie.

2.4.

Het horizonteam

Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale
infomomenten over de studiekeuzes die gemaakt worden gedurende de schoolloopbaan.
Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de
werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over
het CLB waarmee ze samenwerkt.
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een
andere school.
Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding,
zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.
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Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.
De school kan het CLB relevante informatie bezorgen over een leerling, liefst zoveel mogelijk
in samenspraak met de leerling/ouders.
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan de school, dan gebeurt dit steeds met
toestemming van de bekwame leerling (= leerling ouder dan 12 jaar) of de ouders.
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan derden (= geen schoolpersoneel),
dan kan dit enkel op verzoek van of mits schriftelijke toestemming van de bekwame leerling
of de ouders.
Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de
regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Enkel bij schriftelijke vragen van het parket in verontrustende situaties kan het CLB zonder
toestemming, maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, informatie
doorgeven aan het parket. Dit is dan beperkt tot informatie over het feit of de leerling bij het
CLB gekend is in het kader van verontrusting, of eer een begeleiding is gestart, wordt
verdergezet of is afgerond, en of er al dan niet een M-document werd opgesteld.
Ook als het CLB zelf ernstig verontrust is, kan het zonder toelating, maar met medeweten
van de bekwame leerling of ouders, de verontrusting delen met de bevoegde diensten.
Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.
Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

3. Het CLB-dossier
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier
aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dossier
en de manier waarop een kopie van het dossier kan bekomen worden, zijn door de
regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB.
Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10
dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders
hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het
dossier pas na 1 september overgedragen.
Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan
moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het
CLB van de vorige school.
Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van de identificatiegegevens,
de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (medische
onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen). Ook tegen de overdracht van een
gemotiveerd verslag of verslag kunnen ouders of leerlingen zich niet verzetten. In principe
worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.
Het CLB-dossier wordt bewaard tot tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde
medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het
ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.
De bewaring van het dossier staat onder het beheer van de directeur.
Het dossier wordt bewaard op volgend adres:
Vrij CLB regio Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze
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4. Klachtenprocedure
Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die
door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele
manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat
oplevert, kan de formele procedure worden gestart.
De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/email) te
richten aan de directie op volgend adres:
Vrij CLB regio Deinze
t.a.v. Patrick D’Oosterlinck
Kattestraat 22, 9800 Deinze
Email: patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be
De directie neemt contact met je op binnen de 10 werkdagen (met opschorting van de
sluitingsperiodes van het centrum).
Indien binnen de 10 werkdagen geen bericht wordt ontvangen of indien de gezette stappen
niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan een aangetekende brief gericht
worden aan de afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.

2.4.2

Ondersteuningsnetwerk

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van
een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het
ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het
gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de
pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk
NEOn+ . Je vindt meer info op www.neonnetwerk.be
De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het
lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij
een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school.
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kun
je terecht bij jufheidi@vbsmachelen.be

2.5

2.5

Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

s en synchroon internetonderwijs
Als je kind wegens chronische 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 (TOAH) moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen. Dit zal in de meeste omstandigheden uiteraard ook
vooraf besproken zijn met de klasleraar of de zorgcoördinator.
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2.5.1
•

Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte)

TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21
opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend).

•

Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest
waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat je kind
onderwijs mag krijgen.

•

Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over het
tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden.

•

Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21
kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig kan
zijn op school. TOAH en onderwijs op school kan dan gecombineerd worden.

•

Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH
verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen
te worden. Je hoeft dan ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid
te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

2.5.2
•
•

•

Bij chronische ziekte

Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van
minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …).
Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van
een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind
onderwijs mag krijgen.
Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve
schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten daar
dan samen akkoord mee gaan. TOAH vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan
niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd.

•

De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele
loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze school te
bezorgen.

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand
van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren.
Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van
TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we ermee van
start gaan. We gaan dan op zoek naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te
geven. We maken afspraken met de TOAH-leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep
van je kind. TOAH is gratis voor jou.
Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). Dat
biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de
lessen. We maken dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon
internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.
Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de directeur en de zorgcoördinator.

Terug naar overzicht
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2.6

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden:
•

revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen);

•

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

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten
volgen.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij
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, het aantal keer 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, moeten wij
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
•

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;

•

een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat 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 dat 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 neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de
revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode
van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de
leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.
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2.7

Stappenplan bij ziekte of ongeval

Wanneer je kind ziek wordt zal de school de ouders of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigen en zal gevraagd worden je kind zo gauw als mogelijk op te halen.
Bij een ‘klein spelongeval’ zal de school eerste hulp en verzorging toedienen, en meestal blijft
het daar dan ook bij.
In ernstiger gevallen zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd
worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, of
wanneer de hulp dringend is, zal de school een arts om hulp verzoeken of noodnummer 112
bellen.

Verzekering
Laat ons hopen dat het zo min mogelijk voorvalt, maar het kan ook wel eens gebeuren dat
zoon of dochter een ongevalletje heeft op school, of op de weg van of naar de school.
Bij een ongeval op school weten wij dit meestal eerder dan u. U wordt dan zo nodig verwittigd.
Het kan echter ook zijn dat pijn of klachten pas enkele uren na een op het eerste gezicht
onschuldige valpartij opduiken. Dan verwittigt u de school zo vlug mogelijk.
PAPIEREN
- bij het doktersbezoek wordt een ongevalsaangifte ingevuld ; dit formulier bekomt u in het
schoolbureel, en moet daar na het invullen door de dokter zo vlug mogelijk terug
afgegeven worden (bij dringende verzorging wordt dit nadien geregeld)
- u betaalt de volledige doktersrekening,
- u bezorgt het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug op school : pas dan kunnen
wij bij de verzekeringsmaatschappij officiële aangifte doen van het ongeval
- u gaat met de doktersrekening naar uw ziekenfonds … of stuurt ze in
- intussen doen wij aangifte van het ongeval
- u ontvangt thuis een bericht dat er voor betreffend ongeval een dossier werd
aangemaakt, en richtlijnen wat u verder te doen staat voor vlotte terugbetaling
De kinderen zijn verzekerd gedurende de hele klasdag, en ook langs de veiligste weg van
en naar de school, uiteraard enkel aansluitend voor of na de schoolse aanwezigheid.
Verder ook bij alle uitstappen en activiteiten die de school inricht.

Terug naar overzicht

2.8

Medicatiegebruik en andere medische handelingen

2.8.1

Gebruik van medicatie op school

Je kind wordt ziek op school
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen
pijnstillers. Wij contacteren u met de vraag uw kind zo vlug als mogelijk op te halen.
Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen
om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende
arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen, of u vermeldt welke arts het heeft
voorgeschreven. Het aanvraagformulier kun je verkrijgen bij het schoolsecretariaat of downloaden
van de schoolwebsite.
Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de
medicatie stipt neemt.
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In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts met de juiste dosering en
toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit op voorwaarde dat wij
inschatten dit correct en veilig te kunnen doen.

2.8.2

Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar
medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen zoeken we naar een samenwerking
met verpleegkundigen.
Terug naar overzicht

2.9

Privacy

2.9.1

Hoe en welke informatie houden we over je kind bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen
alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De
gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op
leerlingenbegeleiding.
Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk.
De gegevens van je kind verwerken we daarbij met INFORMAT en QUESTI. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind (zoals de klassenraad, het CLB en het
ondersteuningsnetwerk).
Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke
toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken.
Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor
sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.
In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de
privacyverklaring terug op onze schoolwebsite http://www.vbsmachelen.be/gdpr . Als je vragen
hebt over de privacy van je kind of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact
opnemen via privacy@vbsleiebloem.be .
2.9.2

Welke info geven we door bij verandering van school?

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan
van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de
studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren.
We doen die overdracht enkel in het belang van je kind.
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Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de
gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat
we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de
inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school
te melden als je kind een gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe school kan dit
gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we
daarvan ook een kopie aan de nieuwe school.
Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar.
2.9.3

Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen. Denk maar aan de klasblogs, een
verjaardagskalender in de klas, sfeerbeelden, … Met die opnames willen we geïnteresseerden op
school en daarbuiten op een leuke manier informeren over onze activiteiten. De personen die de
opnames maken, doen dat steeds met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de
opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en
publiceren van die beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming 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 je toestemming. Je
kunt je toestemming altijd intrekken. Je kunt daarvoor contact opnemen met de directeur of een
bericht sturen aan privacy@vbsleiebloem.be
We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving
mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt
van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
2.9.4

Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage krijgen in
en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren
of verwijderen. Ook kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te
nemen met het schoolsecretariaat. We kunnen geen gegevens doorgeven over anderen, zoals
medeleerlingen.
Je kind heeft recht op privacy

Terug naar overzicht
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3.

Wat verwachten we van jou als ouder?

3.1

Engagementsverklaring tussen jou en onze school

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet
zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun.
Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van
elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is
ingeschreven.
oudercontacten
Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner 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 leraar van je kind en met de manier van werken.
We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je
weten op welke data die plaatsvinden. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een
gesprek aanvragen op een ander moment.
Voor schooljaar 2021-2022 zijn dit de voorziene data … Voorbehoud Corona uiteraard
30 augustus

onthaal in de klas voor iedereen.

7 september

klassikaal kennismakingsmoment voor de lagere afdeling Schoolstraat 4/5/6

16 september

klassikaal kennismakingsmoment voor de lagere afdeling Leihoekstraat 1/2/3

23 september

klassikaal kennismakingsmoment voor de kleuters

7,8 en 9 oktober onthaaldagen peuters
26,27 of 28 oktober

individueel oudercontact eerste leerjaren

8, 9 of 10 november

individueel oudercontact kleuters

16,17 of 18 november individueel oudercontact tweede tot zesde leerjaren
15, 16 of 17 februari

individueel oudercontact kleuters

22,23 of 24 februari

individueel oudercontact eerste leerjaren

8 maart

klassikaal infomoment peuterklas

15,16 of 17 maart

individueel oudercontact tweede tot zesde leerjaren

21, 22 of 23 juni

individueel oudercontact eerste leerjaren

27 of 28 juni

uitreiking getuigschriften zesdes

28 of 29 juni

mogelijkheid rapportafhaling

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op elk moment zelf
een gesprek aanvragen met de klasleraar, de zorgleerkracht of de directeur. Ook omgekeerd kunnen
zij u op een ander moment uitnodigen om een zorg te delen.
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We verwachten dat je je 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. Wij engageren ons
om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.
Veel boodschappen kunnen wellicht ook doorgegeven worden door aan zoon- of dochterlief een
briefje mee te geven. Voor schoolbezoek tijdens de lessen meldt u zich steeds eerst aan op het
bureel. Tijdens de klasdag belt u niet rechtstreeks naar de leerkrachten.
Afwezigheden worden zo vlug als mogelijk gemeld via het schoolbureel . (09/386.52.57)
Aanwezig zijn op school en op tijd komen
We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind
regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een
succesvolle schoolloopbaan van je kind.
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de
toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.
We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het kleuteronderwijs als in het
lager onderwijs.

Leihoekstraat

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Toezicht vanaf

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

Belsignaal

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

8.30 uur

Middagpauze

11.45 uur

11.45 uur

11.20u

11.45 uur

11.45 uur

Poort open

12.55 uur

12.55 uur

12.55 uur

12.55 uur

Belsignaal

13.10 uur

13.10 uur

13.10 uur

13.10 uur

Einde klasdag

16.00 uur

16.00 uur

16.00 uur

15.10 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Toezicht vanaf

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

8.05 uur

Belsignaal

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

8.35 uur

Middagpauze

11.50 uur

11.45 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.45 uur

Poort open

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

Belsignaal

13.15 uur

13.15 uur

13.15 uur

13.15 uur

Einde klasdag

16.05 uur

16.05 uur

16.05 uur

15.15 uur

Schoolstraat

Bij afwezigheid verwittig je de school bij het begin van de klasdag : 09/386.52.57
Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, moeten we dit melden we dat aan
de overheid.
Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte
aanpak zoeken.
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Veilig verkeer : brengen en afhalen kinderen …
Leihoekstraat
U kan parkeren op het kerkplein aan de Leie, op de parking
kant kleuterspeelplaats, aan de Emmaüsschool, of in de
Kloosterstraat.
Ingang kleuters vanaf 8.15 via kleuterspeelplaats, ingang lagere (en ‘vroege’
kleuters) vanaf 8.05 via speelplaats voorkant. Op het einde van de schooldag gaat
iedereen ‘langs voor’ weg, ook op woensdagmiddag.
Ouders (of andere brnegers en afhalers) blijven op het voetpad en buiten de
schoolpoort. We leerden dit veilig en geduldig : houden zo !!
Fietsers zetten hun fiets zorgvuldig in de fietsenberging, en wandelen dan over
het voetpad naar de schoolpoort. Ook aan begeleidende ouders en grootouders
vragen we geen fietsen tegen de witte schoolmuren te plaatsen. Dank voor uw
begrip.
U kan best niet parkeren langs de afsluiting, in de doorgang naar de kerk, of (op
het zebrapad) vlak voor de schoolpoort !
- Auto’s die plots stoppen aan de schoolpoort en deuren die dan opengaan :
een onnodig risico voor onze fietsers ! Wij vragen uitdrukkelijk door te
rijden tot, op de parking en uw kinderen pas daar te laten uitstappen op de
parking. Van daar kunnen zij veilig over het voetpad naar de speelplaats.
Wij doen ons best om er ook op beleidsvlak (gemeentebestuur,
politie) op aan te dringen de veiligheid rondom de schoolomgeving te
waarborgen. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk dat u met uw kinderen
op (en niet naast) zebrapaden en voetpaden wandelt.

- Een tip voor als U geparkeerd staat kant Kloosterstraat.

Vlakbij de kastanjeboom, aan het pleintje en de petanquebanen, is er een
mooie overdekte ruimte. U blijft daar rustig wachten, wij passeren er met
de schoolrij over het paadje naast het museum.
Zorg dan wel dat uw kinderen (of kleuter) weten dat ze met
de rang moeten meestappen, en dat u er inderdaad bent als
we er voorbij komen.

- Staat u geparkeerd aan de Guldepoort, of beter, recht er tegenover?

Wacht rustig af, vertrek thuis 5 minuutjes later : wij komen tot daar met
de schoolrijen. Dit is immers de meest geschikte parkeerplaats voor
mensen die kinderen van beide vestigingsplaatsen moeten meenemen.

- U staat elders (fout) geparkeerd … vlakbij de poort bijvoorbeeld …

U hebt er dan mee voor gezorgd dat het onnodig druk was nabij de
schoolpoort. Gelieve dit niet (meer) te doen aub. Maak gebruik van de
voorziene parkings .

Veilig schoolverkeer : Schoolstraat
In de Schoolstraat (bij de grootsten) is het zeker niet nodig dat kinderen
afgehaald zouden worden aan de poort. Het is immers veel veiliger en veel
eenvoudiger uw kinderen te laten meegaan met de rang tot aan de Guldepoort,
waar ruime parkeermogelijkheden zijn.

- Parkeert u toch vlakbij de schoolpoort ? Jammer, u maakt het er

onnodig druk. De Schoolstraat is immers smal, en er zijn daar heel
veel fietsers !
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Veilig schoolverkeer : Overzicht van de schoolrangen.
‘s Middags:

Rang 1 : van Schoolstraat 18 tot aan de Rijksweg.
Rang 2 : van Schoolstraat 18 tot aan de Leihoekstraat 7.
Met deze rang gaan ook de leerlingen van 4des, 5des en
6des mee die ‘s middags een volle maaltijd gebruiken.
Rang 3 : van Leihoekstraat 7 tot aan de parkings bij het Jozef
Imschootplein.

‘s Avonds:

Rang 1 : van Schoolstraat 18 tot aan de Rijksweg.
Rang 2 : van Schoolstraat 18 tot aan de parkings op het Jozef
Imschootplein. Rang 3 : van Leihoekstraat 7 tot aan de parkings op
het Jozef Imschootplein. Rang 4 : Voor alle leerlingen van 4de,
5de, 6de die naar ‘t Ballonneke moeten meekomen : van het J.
Imschootplein tot aan ‘t Ballonneke.

Veilig schoolverkeer … in de auto
Leer uw kinderen dat de veiligheidsgordel verplicht is en extra
veiligheid biedt . Neem ze zeker niet vooraan op schoot !
Met aangepaste zitjes mogen zij wel voorin, maar indien mogelijk : de meest
aangewezen plaats is achteraan en vastgeklikt !

Helpt u mee bij het vervoer van kinderen bij een leeruitstap :
- Niet boven het toegelaten aantal voor uw wagen
- Iedereen vastgeklikt

Veilig schoolverkeer … te voet of met de fiets
Fiets en wandel met licht en kleur naar huis !
Al onze schoolkinderen, kleuters en lagere, krijgen een fluojasje als zij en
hun ouders dat wensen.
Niet om in de kast te laten liggen natuurlijk, wel om daadwerkelijk te
gebruiken ! Met dank aan de gemeente Zulte voor financiële
tussenkomst.

- U bent nieuw op school, en kreeg er nog geen … klein briefje in de

schooltas en we brengen dit in orde.
- Het jasje werd te klein : even vragen om in te ruilen voor een groter.
- Uw kinderen gebruiken liever een eigen fluojasje : ook goed
Voor de lagere afdeling horen de fluojasjes bij de vaste schooluitrusting.
Bij aanvaarding van deze schoolbrochure, verbindt u uzelf en uw kinderen
er dus toe dat ze daadwerkelijk hun fluojasje zullen gebruiken.
Ook een fietshelm willen wij echt aanraden !
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Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier. Sommige
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere
kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen
met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar 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, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat
wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je
kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg
bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en
wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en
dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.
Onderwijstaal Nederlands
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te ondersteunen bij het leren
van en het leren in het Nederlands. Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de
onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van
onze leerlingen te ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal
onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van
het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement
daarbij kunnen helpen ondersteunen.
Aan anderstalige gezinnen doen we volgende suggesties :
- Zelf Nederlandse lessen te volgen.
- Bij elk contact met de school zelf proberen Nederlands te praten
- 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 naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met
hem over te praten.
- Je kind naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
- Zelf 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.

Terug naar overzicht
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3.2

Ouderlijk gezag

3.2.1

Neutrale en open houding tegenover beide ouders

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de
school extra zorg en aandacht geven.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken
voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden.
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 of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de
rechter.
3.2.2

Afspraken rond informatiedoorstroom

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en
informatiedoorstroming.
Veel info, en de verwachte taken in het bijzonder, worden genoteerd in het schoolagenda, een heen
en weer schriftje of een zogenaamde ‘thuismap’. In principe is de bewaarplaats hiervoor de
boekentas van uw kind. Beide ouders worden geacht dit op te volgen. Brieven op klasniveau worden
vaak ook op die manier bezorgd.
Uitnodigingen voor oudercontacten worden via email aan alle ouders bezorgd, ongeacht of ze samen
of apart wonen. Op eenvoudige vraag kunnen niet samenwonende ouders een afdruk van of email
met het schoolrapport bekomen.
3.2.3

Co-schoolschap is niet mogelijk

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een
leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen inen uitschrijven.
Terug naar overzicht

3.3

Schoolkosten

3.3.1

Overzicht kosten - bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als
niet-verplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor
zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen.
Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het
kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdragelijst werd besproken in de schoolraad.
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•

Verplicht aanbod (maximiumprijs voor het hele schooljaar)
Peuters en eerste kleuters
(2- en 3- jarigen)

Toegangsgelden, vergoedingen en vervoer voor
schoolreis, toneel, bos, sport, leeruitstappen …

Max
45 euro

Tweede kleuters
(4-jarigen)
Derde kleuters
(5-jarigen)
Eerste leerjaren

Toegangsgelden, vergoedingen en vervoer voor
schoolreis, toneel, bos, sport, leeruitstappen …
Toegangsgelden, vergoedingen en vervoer voor
schoolreis, toneel, bos, sport, leeruitstappen …

Max
45 euro
Max
45 euro
Max
90 euro
Max
90 euro

Toegangsgelden, vergoedingen en vervoer voor
schoolreis, toneel, bos, sport, leeruitstappen
Toegangsgelden, vergoedingen en vervoer voor
schoolreis, toneel, bos, sport, leeruitstappen
+ vervoer zwembad

Tweede tot zesde
leerjaren

De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs. Toch ligt deze vaak veel
hoger dan de aan ouders doorgerekende prijzen. Mee door de blijvende inzet en sympathieke
medewerking van onze ouderwerkgroep, en uw gewaardeerde medewerking en deelname aan
onze buitenschoolse activiteiten (eetfestijn, schoolfeesten, …) moet dit lukken. Hartelijk dank !
Turnkledij lagere afdeling
- Turnzakje Leiebloem : gratis
- T-shirt Leiebloem : 5 euro
- Turnbroek (voetbalshort/rennersbroek) 7.50 euro
- Badmuts : 2 euro

Niet-verplicht aanbod

Niet verplicht aanbod … catering

Prijs

Middagtoezicht (voor fiscaal attest)…bij te tellen voor elk
middaggebruik (volle maaltijd / boterhammen)
Melk, water bij boterhammen
Warme maaltijd kleuters
Warme maaltijd lagere afdeling
Yoghurt, melk (brikje 20 cl) in de loop van de voormiddag

0.50 euro
0.25 euro
1.90 euro
2.20 euro
0.40 euro

Niet verplicht aanbod … Tijdschriften
We geven via de school de gelegenheid tot het nemen van een jaarabonnement op
volgende tijdschriften. Geheel vrijblijvend !
1ste leerjaar
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
2de t.e.m. 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
5de en 6de leerjaar
5de en 6de leerjaar

Zonnekind 1
Naomi godsdiensttijdschrift
Zonnekind 2
Zonnestraal
Zonnestraal
Simon godsdiensttijdschrift
Zonneland
Vlaamse filmpjes
Samuel godsdienstijdschrift
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Werkboek betaald door de school
10 euro
Werkboek betaald door de school
Werkboek betaald door de school
40 euro
10 euro
40 euro
32 euro
10 euro

•

Meerdaagse uitstappen

Tweedaagse in Kemmel voor de eerste leerjaren
Driedaagse in Koksijde aan zee voor de vierde leerjaren
Een bosklasweek in Eupen voor de zesde leerjaren
3.3.2

Max 100 euro
Max 125 euro
Max 225 euro

Wijze van betaling

Je krijgt 5 maal per schooljaar een rekening via de boekentas. We streven ernaar dit binnenkort
elektronisch te bezorgen. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat
betekent binnen de 10 dagen na afgifte. We simuleren dat de rekening betaald wordt via .
domiciliëring. Overschrijving of cash kan ook.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus in principe niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als
ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een
identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het
volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
3.3.3

Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen
met de directeur. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een
discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we
verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat
niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief
(aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet
aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
3.3.4

Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment
(onwettig) afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is.
Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

Terug naar overzicht
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3.4

Participatie

3.4.1

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:
•

ouders;

•

personeel;

•

de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.
De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige
gevallen ook consulteren.
De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende
ouderraad en verkozen vertegenwoordigers van personeel. De leden van de lokale gemeenschap
worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
3.4.2

Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Ook in onze school is er een ouderraad.
De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen
beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten
en activiteiten.

De ouderraad bepaalt via haar huishoudelijk reglement hoe de samenstelling zal gebeuren.
De ouderraad zal je bij het begin van elke schooljaar informeren en uitnodigen om aan te
sluiten.
Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. Zeker als lid van de ouderwerkgroep, maar vaak ook in andere omstandigheden
werken ouders, leerkrachten en nog andere mensen mee als vrijwilliger in onze school.
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te
informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.
- Het vrijwilligerswerk is ten dienste van de VZW Katholieke Scholen Machelen aan Leie
P/a Leihoekstraat 7, 9870 Zulte-Machelen, met als maatschappelijk doel organiseren van
katholiek basisonderwijs. In zijn functie van dagelijks bestuurder ziet de directeur toe op
de rechten en de plichten van zowel de organisatie als de vrijwilliger.
- Vrijwilligers zijn tijdens hun inzet in onze schoolwerking, en ook op de weg van en naar
de activiteit verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard geldt deze
verzekering niet bij een aantoonbare zware fout, bij herhaalde of opzettelijke fouten of
bij bedrog, de zgn. contractuele aansprakelijkheid. Ook voor lichamelijke ongevallen
tijdens, op weg naar en van de vrijwilligersactiviteit is een verzekering voorzien. Deze
verzekeringen werden afgesloten bij KBC.
- De organisatie, VZW Katholieke Scholen Machelen aan Leie, voorziet geen financiële
vergoeding voor het vrijwilligerswerk bij schoolactiviteiten. Volgens afspraken ter plaatse,
en naargelang de soort activiteit, kan (in natura) iets worden aangeboden. Afgesproken
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gemaakte kosten worden vergoed. In bepaalde gevallen worden afspraken gemaakt over
forfaitaire vergoeding.
- Van vrijwilligers wordt uiterste discretie en een passende houding verwacht. Een vrijwilliger
gaat discreet om met de informatie die hem/haar is toevertrouwd.
- Vrijwilligers die occasioneel ook kinderen in de wagen vervoeren houden zich aan de
wettelijke bepalingen, onder andere i.v.m. toegelaten aantal passagiers en gordelplicht.

Terug naar overzicht
3.5

Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale)
media.
Wij verwachten ook van ouders en leerlingen respectvolle omgang.
‘Sociale media’ zijn voor veel zaken een verrijking, maar hebben soms ook een minder
positieve kant.
Wij willen een open school zijn. Liever dan discussies op het internet te voeren, zitten
wij graag met de schoolparticipanten rond de tafel wanneer er misverstanden,
problemen, … zijn.
Als wij dan toch geconfronteerd worden met boodschappen die de school, de mensen
die er werken, of kinderen in schoolse context in diskrediet brengen zullen wij vragen
deze onmiddellijk te verwjjderen en hiervoor zo nodig juridische stappen zetten.
We willen steeds in onderlinge communicatie tot een overeenkomst trachten te komen.
Cyberpesten kan niet ! We verwachten dat ouders er ook op toezien dat hun kinderen dit
niet doen.

Terug naar overzicht
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4.

Goede afspraken maken goede vrienden

4.1

Leerplicht en afwezigheden

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 effectief kleuteronderwijs
volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9
uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel
mogelijk weten. Je meldt je dan aan volgens de info aan de schoolpoort. Komt je kind meerdere
keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de
participatie van je kind kunnen verhogen.
4.1.1

Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de
leerplicht.
4.1.2

Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen
aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of
niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve
dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden
tot het lager onderwijs!
4.1.3

Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor
6- en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig,
behalve bij gewettigde afwezigheid.
Gewettigde afwezigheden
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden
volgende gewettigde afwezigheden:
•

Wegens ziekte
o

Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen
schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig.

o

Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje
(handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar
gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.

o

Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB.

48 van 60

o

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten
de schooluren plaatsvinden.

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan de klasleerkracht.
Wij nemen contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest.
•

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen
toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel
document of een verklaring die de afwezigheid staaft.
o

je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak
woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis
zelf. Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag
vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen
altijd een toestemming van de directie nodig.

o

je kind woont een familieraad bij;

o

je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden);

o

bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;

o

de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

o

je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof:
▪

Islamitische feesten:
het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

▪

Joodse feesten:
het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2
dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van
Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

▪

Orthodoxe feesten:
Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest
niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

o

je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan
niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen
van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages
waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie
moet een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als
topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk
schooljaar opnieuw verlengd worden.

•

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 ons wordt opgevangen.
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•

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie.
Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra
voorwaarden nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens:
•

persoonlijke redenen;

•

het rouwen 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 topsportbeloften recht hebben);

•

school-externe interventies;

•

trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal
6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);

•

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden;

•

het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde 'trekperiodes').

Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit
vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 september tot en
met 30 juni.
4.1.4

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als
problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van je kind.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond
de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.
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4.1.5 Verlofkalender

VAKANTIES - VRIJE SCHOOLDAGEN –
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 2021-2022

Pedagogische studiedag
Maandag 4 oktober 2021
Herfstvakantie
Van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand
Donderdag 11 november 2021
Lokale verlofdag
Vrijdag 12 november 2021
Kerstvakantie
Vrijdag 24 december 2021: namiddag kinderen vrij!
Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Pedagogische studiedag
Woensdag 9 februari 2022
Krokusvakantie
Van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 06 maart 2022
Pedagogische studiedag
Woensdag 16 maart 2022
Paasvakantie
Van maandag 4 april tot en met Paasmaandag 18 april 2022
Lokale verlofdag
Maandag 16 mei 2022
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en brugdag
Donderdag 26 mei (O.L.H. -Hemelvaart) en vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag
Maandag 6 juni 2022
Einde schooljaar
Donderdag 30 juni: namiddag kinderen vrij!
Terug naar overzicht
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4.2

Participatie leerlingenraad

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad.
In onze school is er geen formele leerlingenraad. Toch zijn er wel heel wat initiatieven om
participatie van onze leerlingen te bevorderen (bv. leerlingencontacten, praatrondes,
ideeënbussen, weeksluiters, schriftelijke rondvragen, …)

De stem van je kind telt
Terug naar overzicht

4.3

Wat mag en wat niet?

4.3.1

Kleding

Kies (ook bij de groteren) samen met je ouders wat past voor schoolgebruik. Ieder zal wel
het onderscheid begrijpen tussen bijvoorbeeld strandkledij en schoolkledij. Denk eraan dat
uw kledij ook praktisch en veilig moet zijn. Draag zorg voor je kledij !
Verloren voorwerpen
Elk schooljaar weer houden we een volle mand kledingstukken over, die zogenaamd van
niemand zijn. Het gaat meestal over mutsen, wanten, sjaals, ook truien en uitzonderlijk een
jas horen tot de verzameling. Daarnaast nog een hele stapel brooddozen, noem maar op.
Gelieve al deze zaken te naamtekenen. Dan kunnen we het ‘bij terugvinden’ ook terug bezorgen.

4.3.2

Persoonlijke bezittingen

Draag zorg voor wat je van thuis meebrengt naar de school. GSM heb je in principe niet nodig op
school. De school wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af bij beschadiging, verkeerd gebruik,
verdwijning of diefstal. Hetzelfde geldt voor juwelen, geld en sieraden.
Persoonlijke multimedia-apparatuur heb je slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nodig, en dan
meestal vanuit een specifieke zorgactie. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.
4.3.3

Gezondheid en milieu op school

Hier willen we zeker onze tuin in de Leihoekstraat vermelden . Het is een natuurlijke leer- en
speelomgeving om u tegen te zeggen. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten van toen werd
ongeveer 20 jaar geleden een braakliggend terrein omgetoverd tot wat het vandaag is geworden.
Meer dan 50 inheemse bomen en struiken groeien en bloeien er, kinderen kunnen proeven van bessen,
appels, druiven, … en om dan toch een inwijkeling te noemen : zelfs onze kiwi's groeien goed.
Wat de speelruimte betreft : langs de paadjes komen onze kinderen in mooie gezellige, soms half
verborgen hoekjes, er is een grote zandbak, een klimrek, glijbanen, een grote boor, allerlei
klautercombinaties. Dank aan allen die de realisatie mogelijk maakten en af en toe eens
inspringen voor kleine en grote onderhoudswerken.(vb enkele vrachtwagens boomschors invoeren,
speeltuigen oliën …) Wil jij hier ook wel even tijd voor maken ? Meld je aan bij de directeur of
bij kern@ouderwerkgroep.be. We zullen je ten gepaste tijde uitnodigen.
MOS … Milieubeleid Op School : Wij willen ook een MOS-school zijn. Er worden initiatieven genomen
die ons zeker op weg helpen. Meest recent denken we aan centrale afvalverzameling op de
speelplaatsen en het bannen van snoepverpakking.
Voor onze dagelijkse boterhammetjes, maar ook bij picknicks bij leeruitstappen en sportdagen
gebruiken we bij voorkeur een boterhamdoos. ’s Morgens worden de boterhamdozen verzameld en
per klas opgeborgen in onze koelkasten.
Als algemene regel trachten we het gebruik van wegwerpmateriaal te beperken, tenzij het alternatie
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‘vervuilender’ zou zijn. Van onze kinderen, leerkrachten en medewerkers verwachten dat ze het afval
zorgvuldig en juist sorteren en in de voorziene vuilbakken of verzamelplaatsen deponeren.

4.3.4

Eerbied voor materiaal

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als
thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.
Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan
kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen.
Terug naar overzicht

4.4

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.

4.4.1

Gedragsregels en afspraken rond pesten

Waar onschuldige plagerijtjes allicht soms bij gewoon spelgedrag kunnen horen, willen wij
pestgedrag absoluut bannen uit onze school. De grens tussen plagerijtjes en pestgedrag kan
soms wel moeilijk uit te maken zijn. Doe gewoon niemand iets aan waarvan je weet dat
hij/zij het niet graag heeft !
Wie toch het gevoel heeft gepest te worden, meldt dit (of de ouders melden dit) met zoveel
mogelijk concrete voorbeelden aan de eigen klasjuf of-meester, aan de zorgjuf of de
directeur. Wie getuige is van pestgedrag van anderen heeft in feite dezelfde meldingsplicht.
Pesten kan niet, pesten tolereren dus ook niet.
Ook wie zelf de neiging voelt anderen te pesten willen we helpen. Indien zelfbeheersing
hieromtrent moeilijk is, kunnen ook deze kinderen terecht bij hun juf of meester, bij de
zorgjuf of de directeur.
Dit alles geldt in elke (schoolse) omgeving : speelplaats, gangen, klas, turnzaal, eetzaal,
toiletten, fietsenberging, rangen, bij uitstappen, bij feesten en groepsontmoetingen en zeker
ook via GSM, facebook en andere onlinetoepassingen.
Pesten wordt op onze school niet getolereerd.
Wanneer toch pestgedrag wordt vastgesteld, beluisteren we beide partijen, proberen we het
pestgedrag onmiddellijk te laten stoppen en zoeken we naar mogelijkheden om verbindend te
herstellen. In de meeste gevallen worden hierbij ook gesprekken met de ouders gehouden, zowel
van wie gepest werd als van de pester zelf.

Je kind heeft recht op een veilige omgeving
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4.4.2

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 bepalen. De school wil daarmee je
kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:
- een gesprek met de klastitularis, de zorgleerkracht, de directeur, een CLB-medewerker, …
- naar een time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is
gebeurd. Achteraf wordt dat 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.

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.
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).

HERGO 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 kan een
tuchtprocedure uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. De directeur brengt je dan
per brief op de hoogte.
4.4.3

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 onder andere zijn:
•

een verwittiging in de agenda;

•

een strafwerk;

•

een specifieke opdracht;

•

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
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4.4.4

Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directie, 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
directie een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een
leerling in het lager onderwijs.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
•

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende
schooldagen;

•

een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind
preventief te schorsen. Die 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
directie bevestigt die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De
preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende
schooldagen. Uitzonderlijk kan die periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd
worden, als door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden
afgerond. De directie motiveert die beslissing.
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 of definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:
1

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

2

Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Je
kunt worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf
vindt ten vroegste plaats op de 4de dag na verzending van de brief.

3

Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon het
recht om het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, in te kijken.

4

Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 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.

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je geen
inspanningen doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting
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effectief uitwerking na 1 maand (vakantiedagen niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien dat
je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving van je kind weigeren als je kind het
huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op onze
school.
Opvang op school bij 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 het geen deel aan
de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je
kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.
Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te
schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt
het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang
van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.
Terug naar overzicht

4.5

Betwistingen

4.5.1

Beroepsprocedure 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).
Je kunt 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:
VZW Katholieke scholen Machelen aan Leie, Leihoekstraat 7, 9870 Zulte

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 5de dag nadat de beslissing van de
definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De
aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de 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).
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
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2

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde
een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de
school of het schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die je klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve
uitsluiting heeft uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel
gehoord.

3

De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de
beroepscommissie zijn. De 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 kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste 10 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 10 dagen op. Dat betekent 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 haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn even veel stemmen als de groep van personen 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.

5

De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve
uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. 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.
4.5.2

Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je
beroep instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe.
Let op:
•

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 directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1

Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde als
het oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk aanvragen Klik of tik om tekst in te voeren.
Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken
van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
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2

Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de
beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat
gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van
je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken
een verslag van dat overleg.

3

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

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

-

De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de
klassenraad zo snel mogelijk samen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je
ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

4

Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van de nieuwe
klassenraad, dan kun je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via
aangetekende brief aan
VZW Katholieke scholen Machelen aan Leie, Leihoekstraat 7, 9870 Zulte
of
Wanneer de school open is, kun 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. Wij
geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

5

Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de aangetekende
brief van de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke
beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 3de 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 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. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd
worden.
6

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde
een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de
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school of het schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.
7

De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij
gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging staat 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.

8

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden
zijn even veel stemmen als de groep van personen 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.

9

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.
Terug naar overzicht

4.6

Klachten

4.6.1

Klachtencommissie

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of
zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kun je
contact opnemen met de zorgcoördinator, de directeur of de voorzitter van het schoolbestuur.
Samen met jou zoeken we dan naar een 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 die informele behandeling niet tot een oplossing leidt, dan kun je je klacht in een volgende fase
voorleggen aan de Klachtencommissie. Die commissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
behandelt klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten
van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur. Voor het indienen
van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het
correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je kunt je klacht ook indienen per e-mail (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen) of via het
contactformulier op de website van de Klachtencommissie
(pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling).

59 van 60

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is. Dat wil zeggen als
ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
•

De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

•

De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

•

De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld.

•

De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten
minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

•

De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken
vallen niet onder haar bevoegdheid:
o

klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. een
misdrijf);

o

klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

o

klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet
genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v.
personeelsleden;

o

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 vind je in het huishoudelijk reglement.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van de klachtenregeling heeft dan
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een
advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen de nodige discretie en sereniteit.
4.6.2

Commissie inzake leerlingenrechten

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de
Commissie inzake Leerlingenrechten (www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten).
4.6.3

Commissie inzake zorgvuldig bestuur

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de
Commissie inzake Zorgvuldig bestuur (www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur). Zorgvuldig
bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden
(onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten,
handelsactiviteiten, reclame en sponsoring).
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