
 

 

 

 

Welkom op onze basisschool! 

VBS DE LINDE HEET JULLIE VAN HARTE WELKOM! 

Beste ouders 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt.   

Het schoolteam (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) zal zich ten volle inzetten 

om de opvoeding en het onderwijs van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden zodat uw kind 

een goed schooljaar doormaakt. 

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 

We verwachten van u dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van de school na te streven 

en de afspraken na te leven. 

Bij vragen of problemen, aarzel niet om ons te contacteren, we staan klaar om samen naar 

een goede oplossing te zoeken. We hopen alvast op een goede samenwerking en wensen u 

een fijn en vruchtbaar schooljaar toe! 

  

VBS DE LINDE HEET JULLIE VAN HARTE WELKOM! 

Beste leerling 

Wij heten je van harte welkom op onze school. 

Samen doen we ons best om er een leuk en leerrijk schooljaar van te maken. Hopelijk voel ook 

jij je hier thuis in De Linde. 

Wij wensen je alvast een fijn schooljaar toe. 

 



 

 

 

 

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.
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Onze visie en pedagogisch project  
Engagementsverklaring van het 

katholiek onderwijs 

 

Algemene informatie over onze school 

Organisatie van de school  Schooluren en opvang 
 

Inschrijving 

   
  

Onderwijsloopbaan  Schooluitstappen  Verboden te roken 

     

Wat mag je van ons verwachten? 

Hoe begeleiden we je kind? 
 

Leerlingenevaluatie 
 

Getuigschrift basisonderwijs 

     

Met wie werken we samen? 
 

Thuisonderwijs 
 

Revalidatie tijdens de 

lestijden 

     

Bij ziekte of ongeval 
 

Medicatie 
 

Privacy 

 

Wat verwachten we van jou als ouder? 

Engagementsverklaring  Ouderlijk gezag  Schoolkosten 

     

Participatie 
 

Sociale media   

 

Wat verwachten we van je kind? 

Leerplicht en afwezigheden 
 

Leerlingenraad 
 

Wat mag en wat mag niet? 

     

Herstel en sanctionering 
 

Betwistingen 
 

Klachten 
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Onze visie en pedagogisch project 

In onze school worden kinderen geholpen om zich ten volle te ontplooien. Dit gebeurt 

doorheen het hele schoolleven. 

Onze school wil zich nadrukkelijk profileren als een Nederlandstalige basisschool.  

Onze kinderen willen we begeleiden in het correct leren hanteren van onze taal.  

Van onze ouders verwachten we een minimale inspanning om zich onze taal ook eigen te 

maken. 

Wij initiëren alle leerlingen in de katholieke godsdienst.  

Wij vinden het belangrijk dat zij kennismaken met onze christelijke godsdienst maar respecteren 

en waarderen ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 

Vanuit onze christelijke levensvisie hechten wij veel belang aan waarden zoals: 

vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, meevoelen en meeleven, 

gedienstigheid, eerbied, opkomen voor de zwakken, eerlijkheid, enz … 

In onze school mag men dus verwachten dat mensen proberen samen te leven en samen te 

werken in liefde en dienstbaarheid.  

We denken hier aan allerlei solidariteitsacties, ten voordele van de derde en vierde wereld.  

“De Linde” wil vooral een school zijn waar de kinderen centraal staan en waar ze, samen met 

leerkrachten, ouders en anderen, zich goed voelen. 

Een school waar we een evenwicht zoeken in het ontwikkelen van kinderen, op vlak van hoofd, 

hart en handen. 
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Een school waar we: 

 elkaar en onze omgeving respecteren; 

 we correct assertief leren handelen; 

 samen groeien naar zelfstandigheid; 

 ons gelukkig kunnen voelen; 

 conflicten leren uitpraten; 

 werken aan een positief zelfbeeld; 

 ons kunnen ontwikkelen volgens onze eigen mogelijkheden; 

 aandacht hebben voor leren leren; 

 vertrekken vanuit de leef- en belevingswereld van de kinderen; 

 als leerkracht, ons blijven professionaliseren; 

 actief, coöperatief en structureel leren; 

 elkaar stimuleren, motiveren en uitdagen, met de nadruk op creativiteit; 

 de verschillende leerattitudes (inzet, volharding, concentratie, doorzettingsvermogen,   

orde, netheid, nauwkeurigheid,…) stimuleren; 

 de leerplandoelen van het Katholieke Basisonderwijs nastreven; 

 streven naar een open communicatie. 
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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.  

Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek 

onderwijs Vlaanderen. Je vindt deze op www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be.  

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

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

verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 

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

mogen verwachten. 

Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 

 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be/
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Algemene informatie over de school 

1.1 Organisatie van de school 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement.  

Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar 

wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.  

ONZE CONTACTGEGEVENS. AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN. 

DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

SECRETARIAAT  

 

 

 

ZORGCOÖRDINATOR 

KLEUTERSCHOOL 

 

LAGERE SCHOOL 

Naam: Wim Van Damme 

e-mail: wim.vandamme@basisschooldelinde.be  

 

Naam: An Stinders 

e-mail: an.stinders@basisschooldelinde.be  

  

Naam: Anouck Frulleux 

e-mail: secretariaat@basisschooldelinde.be 

 

 

Naam: An Baeyens  

e-mail: an.baeyens@basisschooldelinde.be 

 

Naam: Laura Goemaere 

e-mail: laura.goemaere@basisschooldelinde.be 

 

SCHOOLSTRUCTUUR 

 

Adres: Tolstraat 1, 9320 Nieuwerkerken 

Telefoon: 053 83 82 52  
SCHOLENGEMEENSCHAP Naam: VZW KABORA 

 

 de naam van de rechtspersoon; VZW PRIESTER DAENS COLLEGE 

 de rechtsvorm (vzw); VZW 

 het ondernemingsnummer; BE0410982466 

 RPR: Gent, afdeling Dendermonde 

 

SCHOOLBESTUUR 

mailto:wim.vandamme@basisschooldelinde.be
mailto:an.stinders@basisschooldelinde.be
mailto:secretariaat@basisschooldelinde.be
mailto:an.baeyens@basisschooldelinde.be
mailto:an.baeyens@basisschooldelinde.be
mailto:laura.goemaere@basisschooldelinde.be
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De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is: 

VZW PRIESTER DAENS COLLEGE 

Algemeen directeur: Tanja Biebaut 

Adres: Sinte Annalaan 99b, 9300 Aalst 

Telefoon: 053/ 73 92 02 

e-mail: tanja.biebaut@priesterdaenscollege.be 

Wil je meer weten over ons team of bekijk je graag enkele sfeerbeelden, neem dan zekere 

eens een kijkje op onze website; http://www.basisschooldelinde.be/  

 

1.2 Schooluren en opvang 

De school is open van 7u00. tot 18u00. De lessen beginnen stipt om 8u35 en eindigen om 15u30. 

(woensdag om 12u10) 

De leerlingen hebben voor 7u00 en na 18u00 geen toelating om zonder toezicht op de 

speelplaats te zijn. 

Voor onze voor- en naschoolse opvang verwijzen we graag naar: www.infano.be. 

 

mailto:tanja.biebaut@priesterdaenscollege.be
http://www.basisschooldelinde.be/
http://www.infano.be/
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1.3 Inschrijving 

INFO 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website 

en op school. 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project 

en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.  

De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, als je niet 

akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting 

als gevolg van een tuchtmaatregel.  

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 

kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 

nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.  

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  

Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school 

om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 

individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 

daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

INSCHRIJVINGSPERIODES 

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen 

van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel, en voor het systeem van dubbele 

contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken 

van de voorrangsgroepen. 

De juiste data vindt u vanaf eind oktober op onze website en op school. 

DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij 

de overgang naar het eerste leerjaar in VBS De Linde.  

 

 



 

 

 

 

 

 10 van 61 

TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. 

1.4 Onderwijsloopbaan 

1.4.1 Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 

nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 

aangepast taaltraject. 

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. 

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 op de voortgang in ontwikkeling van je kind. 
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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 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), of om andere pedagogische redenen. 

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 

Gaat je zoon/dochter naar een andere school dan gaat het dossier 10 werkdagen na de 

inschrijving naar het CLB waar die school mee samenwerkt.  

Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het 

dossier pas na 1 september overgedragen.  

Als je niet wil dat het dossier wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 

werkdagen na de inschrijving in je nieuwe school, schriftelijk laten weten aan de directeur van 

je vorige CLB.  
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Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van: 

 Identificatiegegevens; 

 (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag; 

 (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs; 

 gegevens in het kader van de verplichte begeleiding; 

 gegevens in het kader van de systematische contacten. 

 

1.5 Schooluitstappen 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. 

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN OF MEERDAAGSE ACTIVITEITEN 

We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-

murosactiviteiten die één dag of langer duren.  

Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 

worden voorzien. Deze verkrijg je op de infoavond bij het begin van het schooljaar.  

Het betreft hier telkens culturele, sportieve, educatieve en/of muzische uitstappen. 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van 

de schooluitstappen die worden georganiseerd.  

Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of 

langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan 

de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 

zijn. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 13 van 61 

BEWEGINGSOPVOEDING EN ZWEMMEN 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 

enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.    

Alle kinderen moeten eraan deelnemen.   

Voor turn- en zwemgerei wordt een aparte zak of tas gebruikt.   

Indien u een nieuwe turnuitrusting moet aanschaffen, mogen we u dan vragen om een zwart 

turnbroekje, een groene T-shirt met schoollogo en turnpantoffels met witte zool of 

sportschoenen (liefst zonder veters) te kopen. Lange haren moeten op een staart tijdens de 

les. 

Een badmuts met logo, turn T-shirt en turnzak van de school moet via de school aangekocht 

worden. 

Door goedkeuring in de schoolraad, werden deze twee items geschrapt uit de artikelen 

voorzien in de maximumfactuur, en moeten dus worden aangekocht buiten het bedrag dat 

de maximumfactuur voorziet.  

 

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 terecht 

bij de directeur. 
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ROOKVERBOD 

Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals 

schooluitstappen, schoolfeesten en andere evenementen..  

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de  shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

 

 

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

1.7 Hoe begeleiden we je kind? 

1.7.1 Leerlingenbegeleiding 

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 

voorzien. Dat doen wij door: 

INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we 

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

leerlingvolgsysteem (LVS).  

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 

begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, dan moet je dit melden aan de zorgco en 

klasleerkracht.  

We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van 

het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg.  

Welke maatregelen aan de orde zijn, zullen afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij 

als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden.  

Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 

verwachten. 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

 

 

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien 

1.7.2 Huiswerk 

HUISWERKBELEID 

In onze 1ste graad krijgen de leerlingen dagelijks (behalve woensdag) een kleine taak mee. 

Ook krijgen zij (vooral in het 1ste leerjaar) dagelijks een leestaak (dit om het lezen echt goed in 

te oefenen.  

Hierbij is de medewerking van een ouder/volwassene/… even nodig om te luisteren en 

eventueel bij te sturen. In het 2de leerjaar zal er bijna dagelijks (soms over drie dagen gespreid) 

een taak rond spelling zijn. 

In de 2de graad zullen er ook dagelijks werkjes (vooral wiskunde en spelling) zijn.   

Deze worden enkele dagen op voorhand gegeven, zodat de kinderen in die week al een 

beetje zelf kunnen plannen.  

Natuurlijk is het zinvol als ouders hier even toezicht op te houden. In het 3de 

leerjaar plant de juf de lessen in de agenda. In het 4de leerjaar krijgen de 

kinderen 1 à 2 weken op voorhand de te verwerken lessen. Zij leren plannen, met 

hulp van de leerkracht.  

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Als ouder kan je eventueel steeds een helpende hand bieden.  

De leerkracht noteert de les nog een laatste keer de dag voor de effectieve toets in de 

agenda. In de 3de graad is er (bijna) elke dag een taak en een les. 

De taken zijn meestal te maken tegen de volgende dag. Lessen krijgen de leerlingen ongeveer 

1 week op voorhand.  

De leerlingen proberen dan zelf goed te plannen (rekening houden met hobby’s). 

Boekbesprekingen zullen meer tijd krijgen. 

 

 

 

Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd 

 

 

1.7.3 Agenda van je kind 

AGENDA 

De communicatie tussen leerkracht en ouder(s) zal vaak gebeuren via de schoolagenda. 

Gelieve de schoolagenda dan ook elke avond na te kijken. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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1.8 Leerlingenevaluatie 

EVALUATIE 

In onze school werken we in het lager onderwijs met een eigen rapport.  

In het eerste leerjaar worden de meest voorname doelstellingen beoordeeld met een 

aanduiding (sterretje) en een woordje van de leerkracht. 

Vanaf het tweede leerjaar werken we met een punten- en houdingrapport.  

Hierbij worden alle toetsen en andere evaluaties van de klas meegenomen.  

Ook de leef- en leerhouding zal apart beoordeeld en becommentarieerd worden. 

Er worden ook op doelenrapporten bewegingsopvoeding meegegeven op afgesproken 

datums (weerom doelen en attitude). 

 

1.9 Getuigschrift basisonderwijs 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 

basisonderwijs. 

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende 

mate de eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  

Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering 

waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten 

voor de verdere schoolloopbaan.  

Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren 

lager onderwijs staat. 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 

onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs.  
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Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke 

motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 

aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  

Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren 

lager onderwijs staat. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  

Je kan ook een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af 

van de beslissing van de klassenraad.  

De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald.  

Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die 

hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden op de schoolkalender.  

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. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de 

beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. 
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BEROEPSPROCEDURE 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen.  

Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

 wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

  wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 

overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet 

dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 

waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je 

kind. 

3. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

4. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. 

Er zijn twee mogelijkheden: 

 de directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 

 de directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal 

hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing 

opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering. 
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5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de algemene directeur van het schoolbestuur. Dit kan 

via aangetekende brief:   

Tanja Biebaut 

Algemeen directeur  VZW Priester Daens College 

Sinte Annalaan 99b, 9300 Aalst 

6. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

7. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 

8. Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

9. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

11. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Jullie 

kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  

12. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je in het secretariaat. 

Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

13. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 

duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school 

of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 

niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van 

de voorzitter de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep 

gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.  
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Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door 

de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

1.10 Met wie werken we samen? 

1.10.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): (zie extra bijlage) 

VRIJ CLB AALST 

Naam: VRIJ CLB AALST 

 

Adres: Langestraat 12 9300 AALST 

Website: https://www.vclbaalst.be/  

Contactpersoon CLB: Katharina Walgraeve  0492 73 80 92 

Contactpersoon medisch onderzoek: Veerle De Saar  0492 73 81 12 

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. 

  

1.11 Thuisonderwijs 

Als je kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan 

heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en 

een medisch attest toevoegen.  

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat 

je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.  

https://www.vclbaalst.be/
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Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-

specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs 

mag krijgen. 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen.  

Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode 

van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 

opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te 

krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.  

Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan 

huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.  

Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden.  

Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale 

schooluren en niet tijdens de middagpauze.  

De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 

schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school 

te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven.  

Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs 

aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 

tijdelijk onderwijs aan huis wijzen.  

Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de 

school hiermee van start gaan.  

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis 

te geven.  

De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de 

leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw BEDNET. 
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Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan 

de lessen.  

De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de directeur. 

 

1.12 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 

lestijden: 

  revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen); 

  behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 

tijdens de lestijden.  

Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 

school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

plaatsvinden; 

 een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden; 

 om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de 

school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
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 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het 

een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

 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 school gebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  

 De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag 

aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de 

privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet.  

Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

1.13 Bij ziekte of ongeval 

AFWEZIGHEDEN 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 

kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen 

aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.  

Uit veiligheidsoverwegingen dringen we er op aan dat ouders de kleuterjuf en/of de directie 

informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. 

Algemeen: de leerlingen zijn tenminste 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school 

aanwezig.  

Zij blijven op school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en activiteiten.  



 

 

 

 

 

 25 van 61 

Ook tijdens zwemlessen!  

Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. 

WEGENS ZIEKTE 

 is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest 

vereist; 

 is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar; 

   is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB; 

 consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaats vinden. 

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de 

klastitularis onmiddellijk na genezing.  

Briefjes die TE LAAT aankomen, worden NIET aanvaard. De school zal het CLB contacteren bij 

twijfel over een medisch attest. 

ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden 

is geen toestemming van de directeur nodig.  

Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document 

of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.  

Voorbeelden hiervan zijn:  

  het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 

aanverwant; 

  het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestant-evangelische godsdienst). 
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AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR NODIG IS 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met 

de directie.  

 

Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; (andere dan de 10 halve schooldagen 

waarop topsportbeloften recht hebben); trainingen voor topsport in de sporten tennis, 

zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden; 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een 

kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. 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.  

Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor 

de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

(zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure 

onderwijsregelgeving). 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject 

opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 
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1.14 Medicatie 

MEDICATIE 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen.  

Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen 

gevraagd worden de leerling op te halen.  

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 

aan een kind.  

Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via 

de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oor indruppeling, mogen 

niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 

STAPPENPLAN BIJ ONGEVAL OF ZIEKTE 

De eerste hulp (bij kleine verwondingen) wordt toegediend door het personeel van de school. 

Het verzorgen van ernstige verwondingen gebeurt altijd in overleg met de aanwezige 

personeelsleden die een EHBO-opleiding genoten.  

Indien een tussenkomst van een arts noodzakelijk is, bellen we steeds eerst naar de ouders.  

Kunnen zij niet komen, dan zal één van onze personeelsleden het kind begeleiden naar de 

dokter in de Maaldreef (Dr. De Smet) of het ASZ.  

Documenten voor de verzekering worden steeds bezorgd via het secretariaat van de school. 
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1.15 Privacy 

1.15.1 Privacy van de leerling 

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.  

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming 

nodig.  

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 de ondersteuner.  

Om gepast 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 kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de 

directeur. 

1.15.2 Welke info geven we door bij verandering van school? 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerling 

specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon 

op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.  

Als ouder kan je deze gegevens op verzoek inkijken. Je kan je tegen de overdracht van deze 

gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. (zie ook 1.4.6) 

Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 

scholen overdraagbaar.  
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We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de 

nieuwe school door te geven. 

1.15.3 Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, 

Facebookpagina en dergelijke.  

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 

informeren over onze activiteiten. 

De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen 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 deze beeld- of geluidsopnames.  

Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele 

schoolloopbaan van je kind gelden.  

Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder 

aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.  

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.  

Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor 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. 

1.15.4 Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen.  

Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.  
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We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals 

medeleerlingen.  

1.15.5 Gebruik van bewakingscamera op onze school 

We maken gebruik van bewakingscamera’s.  

De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een 

pictogram.  

Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien.  

Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden 

vlot vinden. 

 

Je kind heeft recht op privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Wat verwachten we van jou als ouder? 

1.16 Engagementsverklaring  

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

kinderen.  

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

we wel je volle steun.  

Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  

Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de 

hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect van 

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. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen   

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt.  

De voldoende 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 schooltoeslag en voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs.  

Meer info hierover kan je op school verkrijgen. (zie ook 1.21) 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 

en aan het CLB. 
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TE LAAT 

Te laat komen kan niet! Breng uw kind elke dag tijdig naar school.  

Zo niet mist hij het begin van een vertelling, waarneming, … of moet de leerkracht de activiteit 

hernemen en verliezen de reeds aanwezige kinderen heel wat kostbare tijd.  

Uw kleuter leren stipt op tijd aanwezig te zijn, is een zeer goede attitude. Uiteraard geldt dit ook 

voor de leerlingen van de lagere school! 

Mogen we u vragen om uw kind slechts tot aan de schoolpoort (kleuterschool of lagere school) 

te begeleiden. Dit om te vermijden dat er ouders of grootouders op de speelplaats blijven 

praten en zo de lessen onnodig storen.  

Dit moet ons ook toelaten het toezicht beter te verzorgen en erop toe te zien dat de leerlingen 

de speelplaats niet opnieuw kunnen verlaten. 

Graag maken we één uitzondering: de ouders van de kleinste kleuters mogen hun kleuter 

vergezellen tot aan de klas. 

Kinderen die onder de middag op school blijven eten, mogen in geen geval de school 

verlaten. 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. Wij verwachten dat je ons 

voor 8u30 verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Ook voor kinderen die een warme maaltijd besteld hebben dienen dit te verwittigen voor 8u30 

aan het secretariaat (ouders bellen naar de school). Is dit niet tijdig doorgegeven, dan zal er 

een warme maaltijd aangerekend worden. 

OP TIJD OP ONZE SCHOOL 

De school begint om 8h35 en eindigt om 15h30  Kinderen die te laat toekomen, melden zich 

aan bij de voordeur (rechtover de apotheek).  

Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. Die begeleiding is verplicht.  Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we 

dat aan de overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het VCLB Aalst: via gesprekken 

met ouders en kinderen. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 

geschikte aanpak zoeken. 
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PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN EN CLB 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject 

opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen.  

We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we 

gericht de evolutie van je kind volgen.  

Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben 

op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie.  

We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf 

aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  

Ook dan gaan we steeds eerst in overleg. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen 

van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden.  

Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 

verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 

samen maken opvolgt en naleeft. 

Onderwijstaal Nederlands 

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

taalvaardigheid Nederlands.  

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 

leren van en het leren in het Nederlands.  
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Van jou als ouder 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 (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende 

beheersen).  

We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  

ONDERSTEUNINGEN 

 je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in 

de regio); 

 te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn 

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

Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …); 

 bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er een tolk 

is. (volgens de gemeentelijke regels); 

 je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging; 

 je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub; 

 je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep; 

 je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 

kunsten, …); 

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

hem over te praten; 

 je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren; 

 je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; 

 elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek; 

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

ze je kind zelf te laten lezen; 

 binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met 

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; 
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 je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;  

 je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten; 

 je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. (vb. Taalbubbels) 

1.17 Ouderlijk gezag 

1.17.1 Zorg en aandacht voor het kind 

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, 

wil de school extra zorg en aandacht geven. 

1.17.2 Afspraken rond informatiedoorstroom 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 

de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen. 

INFO 

Afspraken in verband met de agenda en brieven: We rekenen er op dat u beiden het beste 

voor heeft voor uw kind en dat u dus onderling elke informatie deelt. 

Afspraken in verband met oudercontact: We organiseren in de regel 1 oudercontact per kind 

en rekenen er op dat u beiden aanwezig bent. Zo kan de informatie gelijktijdig en concreet 

overkomen. Kinderen komen NIET mee naar oudercontacten, tenzij afgesproken met alle 

partijen. 

1.17.3 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 school lopen.  

De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het 

schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.    

1.18 Schoolkosten 

1.18.1 Overzicht bijdragelijst 

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten.  
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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. 

BIJDRAGEREGELING 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

MAXIMUMFACTUUR 

We werken met een maximumfactuur… dit wil zeggen dat je éénmalig een bedrag hoeft te 

betalen aan de school voor uitstappen en activiteiten. 

Met dit bedrag gaan de leerlingen op uitstap doorheen het schooljaar. 

KLEUTERONDERWIJS MAX 50 EURO 

LAGER ONDERWIJS MAX 95 EURO 

 

Niet verplicht aanbod per klas: 

Middagtoezicht Zie bijlage op onze website 

Drankenkaart 5 euro 

Warme maaltijd 3,50 euro per maaltijd 

 

Meerdaagse uitstappen: 

 

Per kind voor volledige duur lager 

onderwijs  

MAX 450 EURO 

2de leerjaar: boerderijklassen 

3e graad: bosklassen 

€ 100,00 (2022) 

€ 250,00 (2022) 
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1.18.2 Wijze van betaling 

SCHOOLREKENING 

Als ouder krijg je vijf maal per jaar een schoolrekening. We verwachten dat die rekening op 

tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur. 

WIJZE VAN BETALING 

Hierop worden er bedragen vermeld voor culturele, sportieve, educatieve en/of muzische 

activiteiten.  

Voor leerlingen die gebruik maken van de UITPAS aan kansentarief wordt een aangepast 

bedrag aangerekend. 

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 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 resterende 

saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

1.18.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 

opnemen met de directeur.   

Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. 

Wij 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, zal de 

school verdere stappen ondernemen.  

Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 

Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).  
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Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 

verschuldigde bedrag. 

1.18.4 Recupereren van kosten? 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 

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. 

 

1.19 Participatie 

1.19.1 Schoolraad 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.  

Ze bestaat uit vertegenwoordigers van: 

 ouders; 

 personeel; 

 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. 

1.19.2 Ouderraad 

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad 

oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt. 

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit 

eigen beweging het schoolbestuur adviseren.  
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De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten. De ouderraad 

wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. 

SAMENSTELLEN VAN OUDERRAAD 

In onze school is er geen ouderraad, wel een oudercomité. 

 

1.20 Sociale media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy 

respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de 

participatieorganen op school hebben opgesteld. 
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Wat verwachten we van je kind? 

1.21 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 het belsignaal. 

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 bij het secretariaat 053/838252.  

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. 

1.21.1 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. 

1.21.2 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! 
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1.21.3 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 

 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; 

 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; 

 is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB; 

 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 juf/meester 

van de klas. 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. 

 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; 

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

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

 de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

 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. 

 

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije 

dagen.  

De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die 

daarvan afwijken.  

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. 
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1.21.4 Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. 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.  

Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor 

de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

(zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure 

onderwijsregelgeving.). 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.  

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een 

begeleidingstraject opgestart worden.  

De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

  

1.22 Leerlingenraad 

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad.  

Een leerlingenraad is verplicht als 10 procent van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 

jaar (minstens 3 leerlingen) erom vraagt. 

LEERLINGENRAAD OP ONZE SCHOOL 

Helaas is er in onze school geen leerlingenraad. In onze school zijn er wel heel wat initiatieven 

om participatie van onze leerlingen te bevorderen, dit vanuit de klaswerking.  

 

De stem van je kind telt  

 

 

 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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1.23 Wat mag en wat niet? 

1.23.1 Kleding 

KLEDING EN VOORKOMEN 

 jongens mogen geen grote oorringen; kleine discrete oorringen kunnen wel 

 meisjes mogen kleine, discrete oorringen; 

 haar moet verzorgd zijn; 

 strandkledij kan niet; geen bikini, zwembroek, …  

 sportkledij tijdens de gymles (zie 1.5) 

 geen make-up bij de leerlingen. 

1.23.2 Persoonlijke bezittingen 

ALGEMEEN EN OP DE SPEELPLAATS 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw o.a.: 

 boeken moeten gekaft worden; 

 gsm, mp3-speler, iPod en andere elektronische apparatuur worden niet toegelaten; indien 

deze toch gebruikt worden kan de juf/meester beslissen om het elektronisch apparatuur 

af te nemen voor een bepaalde tijd.  

 gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegelaten; 

 kinderen die betrapt worden op spieken 

  worden gesanctioneerd; 

 bij eerste belsignaal neem je de boekentas en jas; 

 bij het tweede belsignaal sta je in de rij in volledige stilte; 

 voetballen mag enkel tijdens de afgesproken momenten; 
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 spelen op de trappen is niet toegelaten; 

 trolleys in de kleuterschool zijn niet toegelaten. 

1.23.3 Gezondheid en milieu op school 

ETEN EN DRINKEN 

 enkel water tijdens pauzes; 

 voormiddag enkel fruit; 

 bij middagpauze sapje, melk, chocomelk; 

 snoep is niet toegestaan; 

 gebruik boterhamdoos; 

 gebruik drinkbekers/drinkflessen;  

 een koekje stop je in een koekendoosje; 

 papiertjes in de vuilbak. 

1.23.4 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 

school als thuis. 

Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. 

Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, 

dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan 

de ouders. 
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1.24 Herstel- en sanctionering 

INFO 

Hieronder kun je vanuit de visie op een verbindend schoolklimaat een beleid uitwerken op het 

vlak van gedragsregels en begeleidende maatregelen.  

Meer informatie hierover vind je in de tekst “Herstelgericht werken in een verbindend 

schoolklimaat” of in de inspiratiebundel “Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon 

basisonderwijs”. 

KANSEN IN ONZE SCHOOL 

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. 

 

1.24.1 Gedragsregels en afspraken rond pesten 

In het opvoedingsproject stelt onze school zich als doel bijzondere aandacht te schenken aan 

het welbevinden op school. Vandaar dat wij als schoolteam hebben besloten om te werken 

aan een pestvrije school.  

De bekommernis geldt niet alleen voor kinderen met leerproblemen, maar geldt ook voor 

verschillende domeinen: op sportief vlak, in de motorische ontwikkeling, op socio-emotioneel 

gebied... zowel de pester als het slachtoffer verdienen onze aandacht.  

Breng dan ook zo snel mogelijk de school op de hoogte. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/ee05de4f-ded4-48fa-af4e-b3772e78e676/attachments/MLER_043_Herstelgericht%20werken%20in%20een%20verbindend%20schoolklimaat.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/ee05de4f-ded4-48fa-af4e-b3772e78e676/attachments/MLER_043_Herstelgericht%20werken%20in%20een%20verbindend%20schoolklimaat.pdf
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_071
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Wij dulden op De Linde geen pestgedrag! 

 

 

ONZE AANPAK 

Tijdens onze ‘maandelijkse’ Toeka-momenten werken we aan een goede sfeer.  

Dit betekent ook dat er voor en na dat moment in de klas gewerkt wordt aan het bevorderen 

van een fijn leefklimaat en aan de sociale vaardigheden van onze kinderen.  

Ook plagen en pesten komt hier aan bod. 

 

Alle kinderen zijn verantwoordelijk voor de sfeer van de groep. Dus iedereen draagt mee de 

verantwoordelijkheid om een pestprobleem aan te kaarten.  

Kinderen die dit liever anoniem doen, kunnen dit. 

Bij melding van pestgedrag proberen we eerst om dader en slachtoffer de kans te geven om 

af te koelen met een "time-out". 

Hiervoor kan ons “yin-yang-hoekje” gebruikt worden. 

Op het moment dat beide partijen er aan toe zijn, gaat de leerkracht een verhelderinggesprek 

(gesprek tussen de leerkracht en de beide partijen om te kijken wat het probleem is en te 

zoeken naar een oplossing) aan en probeert nieuwe afspraken te maken.         

En wat met de klasgroep? De kinderen krijgen kansen om zonder straf terug een positieve 

relatie op te bouwen.  

Voor kinderen vanaf het 3de leerjaar kan ook de “no blame-methode” uitgeprobeerd worden. 

Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag kan de leerkracht maatregelen nemen.  

Bij herhaaldelijk en extreem pestgedrag worden altijd de directeur en collega's op de hoogte 

gebracht.  

Via een nota in de agenda worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. 

Hier kunnen straffen aan worden gekoppeld, of eventueel zelfs een gedragscontract.                  

In moeilijk oplosbare situaties kan zowel voor dader als voor slachtoffer externe hulp 

ingeroepen worden (CLB) voor een sociale vaardigheidstraining.   
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WAAROM GELOVEN WIJ IN EEN CONCREET UITGEWERKT PESTACTIEPLAN? 

Kinderen durven vaak niet de stap te zetten naar volwassenen om te zeggen dat ze gepest 

worden. 

Veel voorkomende drempels zijn:  

Ze schamen zich voor wat ze overkomt, ze zijn bang dat ze niet geloofd zullen worden, ze 

vrezen nog ergere pesterijen uit wraak, ze denken dat ze zelf de schuld krijgen, ze kunnen 

moeilijk inschatten welke handelingen of uitspraken accepteerbaar zijn. 

Bij vermoeden van pesten verhogen wij als opvoeders onze aandacht om nog beter te 

observeren. Vaak wordt niet alles verteld. 

Dan rijst de vraag hoe we het best tot een oplossing komen.  

Duidelijke afspraken op de school zijn nodig. Een uniforme aanpak geeft de beste resultaten. 

ADVIEZEN AAN OUDERS VAN ONZE SCHOOL 

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie.  

Toch moet iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat 

ouders op school (en ook niet aan de poort of op weg naar school of thuis) eigenhandig het 

probleem willen oplossen.  

Er moet overleg zijn met de leerkracht en/of directeur. Voor een pestgedrag op school blijft de 

inbreng van de ouders bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie en tot het 

ondersteunen van de aanpak van de school.  

Neem altijd eerst contact op met de school alvorens andere stappen te ondernemen.  

De emotionele betrokkenheid bij uw kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen. 

Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en laten het kind 

duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan.  
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Geloof samen met uw kind dat er gewerkt wordt aan het probleem. Indien u erachter komt 

dat uw kind zijn probleem niet durft melden op de school, vragen wij u om uw kind in eerste 

instantie toch te stimuleren om naar de leerkracht toe te stappen. 

Pas als dit niet lukt, neemt u zelf contact op met de school. 

Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeert u contact op 

te nemen met de ouders van de andere partij om het probleem bespreekbaar te maken.  

Een school mag immers niet voor conflicten buiten haar eigen muren verantwoordelijk gesteld 

worden.  

Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te brengen.  

Vaak breiden broeihaarden zich uit naar andere locaties. Ouders geven zelf het goede 

voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden. 

Moedig uw kind aan om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen.  

Het melden van pestgedrag is niet gelijk aan klikken. Stimuleer je kind niet om het recht in eigen 

handen te nemen en zeker niet op een gewelddadige manier.  

Je kan bijvoorbeeld samen met je kind alles eens noteren: wie deed exact wat, hoe ging dat 

in zijn werk. Geloof niet steeds alles wat uw kind zegt, maar tracht door gerichte vraagstelling 

een mening te vormen vooraleer u uw oordeel uitspreekt over uw zoon of dochter of andere 

leerlingen.  

Indien uw kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig om thuis nog 

een extra straf op te leggen.  

Wijs wel in een gesprek op de gevolgen van zijn pestgedag en laat duidelijk uw afkeuring 

blijken.  

Reageer ook positief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook. 

 

Je kind heeft recht op een veilige omgeving 

 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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1.24.2 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: 

MAATREGELEN 

 Een gesprek met de zorgco, zorgjuf, klastitularis…    

 Een time-out (Yin-Yang): Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op 

vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen 

of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

 

Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast 

waarop je kind zich meer zal focussen.  

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 bemiddelingsgesprek;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 
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 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO1). 

1.24.3 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. 

ORDEMAATREGELEN 

 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. 

1.24.4 Tuchtmaatregelen 

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

afgevaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 

dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.  

Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager 

onderwijs. 

MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN 

 

 

1 : Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van ouders, onder leiding van een 

onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing. De directeur 

of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te 

laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.  
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 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

1.24.5 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 en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de 

volgende procedure gevolgd: 

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

geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

 de leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende 

brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of 

van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de 

ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na 

verzending van de brief; 



 

 

 

 

 

 54 van 61 

 voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op 

inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

 

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.  

In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 

Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school.  

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

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

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

ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 

uitgesloten leerling.  

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

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

1.24.6 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 die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep.  

De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.  

Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 

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

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  

De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.  
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1.25 Betwistingen 

1.25.1 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: 

 je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

 

PRIESTER DAENS COLLEGE 

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). 
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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 de definitieve uitsluiting 

betwist wordt.  

Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden: 

1 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; 

2 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; 

3 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. 

De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve 

uitsluiting bevestigen of vernietigen.  
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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. 

 

 

1.25.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen.  

Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

LET OP 

 wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

 wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

 

1 ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 

overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet 

dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen; 

2 dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 

waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je 

kind; 

3 van dit overleg wordt een verslag gemaakt; 

4 de directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. 

er zijn twee mogelijkheden; 

5 de directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 

6 de directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
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overwegen. De ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering; 

7 binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de algemene directeur van het schoolbestuur. Dit kan 

via aangetekende brief: Tanja Biebaut ->  Algemeen directeur  VZW Priester Daens College 

Sinte Annalaan 99b, 9300 Aalst. 

 

 

 

 

HET VERZOEKSCHRIFT MOET AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDOEN 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 

waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt; 

 hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden; 

 wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken; 

 de beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Jullie  

 kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 

beroepscommissie kan samenkomen, vind je in het secretariaat. Het is enkel mogelijk om 

een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht; 

 in de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 

duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. wanneer het toch 

tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet  

zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de 

doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 
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getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk 

afwijzen.  

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief 

door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.  

 

1.26 Klachten 

1.26.1 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 directeur/algemene directie. 

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). 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling
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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: 

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

een misdrijf); 

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

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

 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; 

 klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing, …). 
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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. 

1.26.2 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).  

1.26.3 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). 

 

https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

