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Geachte ouder,  

 

Allereerst willen wij uw kind van harte welkom heten in onze school. We zijn blij en 

dankbaar voor het vertrouwen dat u hierdoor stelt. 

Het gehele schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind een degelijk onderwijs te geven, 

zodat het een goed schooljaar zal doormaken.  

De pedagogische aanpak van onze school wil eigentijds zijn en biedt onderwijs op maat van 

elke leerling. We zijn ervan overtuigd dat de doelstellingen die in elk leerjaar moeten 

nagestreefd worden, uw kind op weg zullen helpen naar meer zelfstandigheid en geluk.  

Het is de taak van de kleuteronderwijzers/onderwijzers samen met de kleuters/leerlingen een 

jaar op tocht te gaan in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Samen moeten ze bouwen aan 

een school waarin iedereen zich thuis voelt. Afspraken en regels zijn hierbij onmisbaar. Heel 

wat waarden (houdingen) zijn hierbij van groot belang, waaronder: zelfredzaamheid, 

rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, vriendelijkheid, beleefdheid, orde en netheid, 

dankbaarheid.  

 

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de totale vorming van de kinderen. 

Om de doelstellingen van onze school te verwezenlijken, streven we naar een hechte 

samenwerking tussen alle betrokkenen: schoolbestuur, directie, personeel, ouders en de lokale 

gemeenschap. Dit veronderstelt respect voor en waardering van ieders eigenheid en 

verscheidenheid, openheid en wederzijds vertrouwen. We streven naar een school waar geen 

drempelvrees is, waar ouders terecht kunnen met hun vragen en waar ouders eveneens 

aanvaarden dat er wensen zijn en eisen kunnen gesteld worden vanuit onze school. 

We verzekeren u dat we steeds bereid zijn om de problemen die zich zouden kunnen 

voordoen, in een open dialoog te bespreken. 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke 

reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk 

gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift 

basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, 

vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 

het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 

nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement 

worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het 

gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad 

besproken.  

 

 

We wensen uw kind van harte een leerrijk schooljaar toe waarin het zich maximaal kan 

ontplooien.      

 

  

Paul Vermeersch, administratief en financieel directeur 

Connie Claerhout, pedagogisch directeur 
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DEEL I: INFORMATIE 

 

 

1. CONTACT MET DE SCHOOL 
 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
 

 ●  Rozenstraat 6    1ste kleuter t.e.m. 5de leerjaar 

 

tel  056/42.54.17       

 

gsm Paul Vermeersch:   0497/44.43.88 

                  Connie Claerhout:  0491/39.75.91 

 

E-mail:  romo@moorsele.be (Paul Vermeersch) 

                  connie.claerhout@moorsele.net (Connie Claerhout) 

 

 

●  Sint-Jansstraat 18  6de leerjaar 

 

  website: www.bamomoorsele.be 

 

 

Schoolbestuur en participanten 

 

Schoolbestuur: 

 

vzw VKLO Moorsele 

 

Voorzitter: De heer Roland Ghillemyn 

 

Maatschappelijke zetel:  Rozenstraat 6 

8560 Moorsele 

 

 

De inrichtende macht is eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.  

Om dit uit te bouwen doet zij een beroep op de pedagogische begeleiding. 

 

 

De leden van de plaatselijke inrichtende macht of het schoolbestuur zijn: 

 

 Roland Ghillemyn, Vincent Bonte, Wim Coolsaet, Eric Vanhee, Dirk Lust, Georges Porte en 

Sabine Watteyne. 
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Onze school werkt samen met alle katholieke basisscholen van Moorsele, Gullegem en 

Wevelgem.  Samen vormen wij ‘SCHOLENGEMEENSCHAP GULDENBERG’. 

Onder het motto ‘SAMEN voor BETER’  willen we door nauw samen te werken ons 

onderwijs versterken!   

We willen samen werk maken van ‘ONDERWIJS VOOR DE 21ste EEUW’  

We willen onze leerlingen zin doen krijgen in leren én leven! 
Onze scholengemeenschap telt meer dan 2000 leerlingen en een 200-tal personeelsleden.   

De scholengemeenschap is een samenwerking van 3 vzw’s, die respectievelijk onderwijs 

organiseren in Gullegem, Moorsele en Wevelgem.  Binnenkort fuseren de 3 besturen tot 

een nieuwe VZW GULDENBERG, katholiek basisonderwijs. 
 

Dhr. Hans Seynhaeve is vrijgesteld als coördinerend directeur.  Hij staat in voor de dagelijkse 

werking van de scholengemeenschap in nauwe samenwerking met de volledige 

directiegroep. 

 

 
Bovenaan (van links naar rechts): Connie Claerhout (BaMo Moorsele), Kathleen D’Haene 

(Gulleboom Gullegem, lager), Nele Maddens (SPWe-basis Wevelgem) en Christl Verstraete 

(Posthoorn Wevelgem) 

Onderaan (van links naar rechts): Paul Vermeersch (BaMo Moorsele), Hans Seynhaeve 

(coördinerend directeur), Reinald Baeyens (Gulleboom Gullegem, kleuter), Dirk Wylin 

(Gulleboom Gullegem, lager) en Hans Van de Moortel (Wijnberg Wevelgem) 
 

Een overzicht van onze samenwerking: 

● samenwerking toe: personeelsbeleid - planning en uitwerking gezamenlijke prioriteiten -

personeelsvergaderingen-studiedagen, veiligheidsbeleid, aankoopbeleid,… 

 

● In een gezamenlijk personeelsbeleid worden nieuwe leerkrachten aangeworven op het 

niveau van de scholengemeenschap…want een leerkracht die zijn eerste stappen zet in 

Moorsele, verwerft binnen de scholengemeenschap prioriteit én kan dus vanaf morgen 

terecht komen in Gullegem of Wevelgem.  Dit betekent dus dat wij streven naar een 

gelijke manier van evalueren van leerkrachten, dat sollicitatiegesprekken samen gebeuren, 

…. dat wij in consensus aanwervingen voorstellen aan ons schoolbestuur.  Ter 

voorbereiding van een nieuw schooljaar wordt er gepuzzeld zodat jonge leerkrachten 

optimale tewerkstellingskansen krijgen.  Een vijftal leerkrachten zijn aangeworven in een 

lerarenplatform van waaruit wij vervangingen kunnen organiseren.  
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● Twee secretariaatsmedewerkers staan in voor de personeelsadministratie. Deze 

specialisten staan garant voor een vlotte afhandeling van de vele personeelsdossiers. 

Een ander duo verzorgt de boekhouding voor alle scholen. Daardoor komt er tijd vrij 

voor de secretariaatsmedewerkers in de verschillende scholen, zodat zij kunnen instaan 

voor een vlotte leerlingenadministratie en een warm onthaal. 

 

● Tweemaandelijks komen de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap samen, onder 

leiding van Nele Deprettere.  Er wordt veel uitgewisseld en er wordt gekozen voor een 

gezamenlijke prioriteit per schooljaar.  In de voorbije jaren was er reeds uitgebreide 

aandacht voor ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, schrijfmotoriek, warme 

school,..In het schooljaar 2019-2020 gaan we dieper in op onze werking rond anderstalige 

nieuwkomers, schakelen we ICT sneller in bij zorgacties en bekijken we hoe we snel-

lerenden beter kunnen begeleiden. 

 

● In een ambitieus plan 2017-2022 willen we de komende jaren voorzien in middelen en 

mankracht om leerlingen en leerkrachten ICT vaardiger te maken.  Geert Vanhouwaert en 

Bert Vanhauwaert worden voltijds aangesteld op het niveau van de scholengemeenschap 

om dit plan te helpen waarmaken!  Vanaf dit schooljaar leren alle leerlingen van het 

4de leerjaar blind werken op de laptop.  De ouders met kinderen in het 4de leerjaar 

krijgen hierover nog een afzonderlijk schrijven. 

 

● Christof Verschaete werkt als preventie-adviseur.  Hij staat in voor de veiligheid op onze 

scholen: evacuatie-oefeningen, controles brandblussers-elektrische installaties-

speeltoestellen-EHBO…., sensibiliseren kinderen voor ‘dode hoek’, rugpreventie via 

boekentasweging, ... 

 

● Ook de sportleerkrachten komen regelmatig bijeen.   

Tijdens dit sportoverleg worden heel wat ideeën en lestips aan elkaar doorgegeven.   

De sportleerkrachten organiseren jaarlijks in september voor alle leerlingen van het 6de 

(ongeveer 200) een aquathlon (zwemmen + lopen).  Eind juni staat er voor de 400 

leerlingen van het 3de en 4de leerjaar nog een trefbaltornooi op het programma.  

 

● Door samenwerking sta je sterker indien je moet onderhandelen over 

prijzen.  Samenaankoop levert interessante prijzen op voor verzekeringen, papier, 

controle blusmiddelen, computermateriaal, mobiele telefonie,... 

 

● Als we in groep naar buiten komen, klinkt onze stem luider in allerlei 

overlegorganen.  Als je 2000 leerlingen vertegenwoordigt, word je meer gehoord.  

 

● Twee onderhoudsmedewerkers (Filip Lefebvre en Wouter Vanhauwaert) staan in voor 

het onderhouden van de tuinen, speelplaatsen en gebouwen in alle scholen van onze 

groep!   

Zij worden bijgestaan door een startbaan-onderhoudsmedewerker. 
 

U merkt het zelf…scholengemeenschappen hebben heel veel mogelijkheden! 

Uitwisselingen kunnen verrijken!  Samenwerken verhoogt vaak de efficiëntie! 

Iedere basisschool heeft zijn eigen cultuur en deze verscheidenheid zorgt op zijn beurt voor 

een ongeziene rijkdom.   

Laat ons dan ook ‘samen’ doen, waar we ‘samen’ beter van worden! 
 

Hans Seynhaeve, 

Directeur-coördinatie 
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Personeelslijst kleuter en lager onderwijs 2019-20120 
 

 

Directies:                       

 Paul Vermeersch (administratief directeur)                0497/44.43.88 

 Connie Claerhout (pedagogisch directeur)                         0491/39.75.91 

 

 

K1a  Verstraete Eefje             eefje.verstraete@moorsele.net  

K1b  Everaerdt Griet  griet.everaerdt@moorsele.net  

K1c  Porte Siska  siska.porte@moorsele.net  

    Sioen Deborah  deborah.sioen@moorsele.net  

K1d   Martens Lut  lut.martens@moorsele.net 

    Sioen Deborah  deborah.sioen@moorsele.net  

 

K2a/K3a  Herpoel Anissa  anissa.herpoel@moorsele.net 

    Decneudt Martine  martine.decneudt@moorsele.net 

K2b/K3b Vantomme Christine christine.vantomme@moorsele.net 

    Decneudt Martine  martine.decneudt@moorsele.net 

K2c/K3c Vervaeke Martine  martine.vervaeke@moorsele.net 

    Commeyne Caroline caroline.commeyne@moorsele.net 

K2d/K3d Martin Lien  lien.martin@moorsele.net  

   Hongenaert Cynthia cynthia.hongenaert@moorsele.net 

 

L1A Delobelle Bieke  bieke.delobelle@moorsele.net 

L1C Verbauwhede Isabelle isabelle.verbauwhede@moorsele.net 

 

L2A Seynaeve Greet  greet.seynaeve@moorsele.net  

   Boudewyn Inge  inge.boudewyn@moorsele.net 

L2B Messely Francesca francesca.messely@moorsele.net 

   Van den Abbeele Steffi steffi.vandenabbeele@moorsele.net 

L2C Vanlerberghe Cristel cristel.vanlerberghe@moorsele.net 

        Van den Abbeele Steffi steffi.vandenabbeele@moorsele.net 

 

L3A Vanlersberghe Delphine delphine.vanlersberghe@moorsele.net 

L3B Acke Dominique  dominique.acke@moorsele.net 

L3C Vanfleteren Els  els.vanfleteren@moorsele.net  

 

L4A Kindt Hanne  hanne.kindt@moorsele.net 

 L4C Vansteenkiste Sofie sofie.vansteenkiste@moorsele.net 

L4D Lozie Joke  joke.lozie@moorsele.net 

 

L5A Vandyck Annelies                    annelies.vandyck@moorsele.net 

L5C Van Bost Annelien                    annelien.vanbost@moorsele.net 

 

L6A Desloovere Vanessa vanessa.desloovere@moorsele.net 

L6C Dedeurwaerder Lies lies.dedeurwaerder@moorsele.net 

   Depickere Kayly  kayly.depickere@moorsele.net 

 L6D Forrez Mathijs                    mathijs.forrez@moorsele.net 

 

  

mailto:lut.martens@moorsele.net
mailto:lut.martens@moorsele.net
mailto:anissa.herpoel@moorsele.net
mailto:martine.decneudt@moorsele.net
mailto:christine.vantomme@moorsele.net
mailto:martine.decneudt@moorsele.net
mailto:martine.vervaeke@moorsele.net
about:blank
mailto:sofie.vansteenkiste@moorsele.net
mailto:vanessa.desloovere@moorsele.net
mailto:lies.dedeurwaerder@moorsele.net


8 

 

 

Kinderverzorgster 

Acke Dorian                              dorian.acke@moorsele.net  

 

Leerkrachten bewegingsopvoeding 

Debaere Manuela   manuela.debaere@moorsele.net 

Tertooy Mieke  mieke.tertooy@moorsele.net 

 

ICT 

Vanhouwaert Geert                    geert.vanhouwaert@moorsele.net 

 

 Beleidsmedewerker 

Kerkhof Brecht  brecht.kerkhof@moorsele.net  

 

Zorgcoördinatoren 

Kleuter: 

Vanhauwaert Tine  tine.vanhauwaert@moorsele.net 

L1-L2-L3: 

 Vuylsteke Griet  griet.vuylsteke@moorsele.net  

L4-L5-L6: 

Kerkhof Brecht  brecht.kerkhof@moorsele.net  

 

Zorg kleuter 

Commeyne Caroline  caroline.commeyne@moorsele.net 

Vanhauwaert Tine  tine.vanhauwaert@moorsele.net 

 

Zorg lager 

      Boudewyn Inge  inge.boudewyn@moorsele.net 

      Depickere Kayly  kayly.depickere@moorsele.net 

 Van den Abbeele Steffi   steffi.vandenabbeele@moorsele.net 

 Vuylsteke Griet  griet.vuylsteke@moorsele.net  

 

Administratief personeel 

Carton Mieke  mieke.carton@moorsele.net 

Vandamme Greta  greta.vandamme@moorsele.net  

Vandemaele Lutgarde  lutgarde.vandemaele@moorsele.net 

 

Klusjesman 

Lefebvre Filip  filip.lefebvre@moorsele.net 

Vanhauwaert Wouter                     wouter.vanhauwaert@moorsele.net  

 

Onderhoudspersoneel 

Declercq Heidi heidi.declercq@moorsele.net 

 Malfait Kathleen  kathleen.malfait@moorsele.net 

Messely Karoline 

Seys Jessica  jessica.seys@moorsele.net 

Vanhauwaert Myriam   myriam.vanhauwaert@moorsele.net 

 

Preventieadviseur 

Verschaete Christof  christof.verschaete@moorsele.net 

  

mailto:brecht.kerkhof@moorsele.net
mailto:brecht.kerkhof@moorsele.net
mailto:steffi.vandenabbeele@moorsele.net
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 8 uur tot 16 uur. 

De lessen beginnen stipt om 8.25 uur en 13.15 uur 

en eindigen om 16 uur; 15 uur (vrijdag); 11.35 uur (woensdag).  

 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang. 

Voor- en naschoolse 

opvang 

Uren: 7.30 uur tot 8.10 uur en van 16 uur tot 17.30 uur 

Op vrijdagnamiddag is er opvang tot 16.30 uur voorzien. 

Plaats: Rozenstraat 2 

Vergoeding: voorschools: €0,95 (€0,70) en naschools: €1,90 

Middagopvang Uren: 11.50 uur tot 13.00 uur 

Plaats: school 

Vakanties  
 

 

 

 

 

 

Vrije dagen en 

pedagogische 

studiedagen 

Herfstvakantie: van 28.10.19 t.e.m. 03.11.19 

Kerstvakantie: van 23.12.19  t.e.m. 05.01.20  

Krokusvakantie: van 24.02.20 t.e.m. 01.03.20 

Paasvakantie: van 06.04.20 t.e.m. 19.04.20 

Hemelvaartvakantie: van 21.05.20 t.e.m. 24.05.20 

Zomervakantie: van 01.07.20 t.e.m. 31.08.20 

 

Maandag 30 september 2019 

Maandag 11 mei 2020 

Maandag 21 oktober 2019 

Vrijdag 6 december 2019 

Woensdag 11 maart 2020 

 

Leerlingenvervoer Niet van toepassing. 

 

3. SAMENWERKING 
 

Met de ouders Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede 

samenwerking is cruciaal. Je kan bij ons terecht met je vragen of voor 

een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de 

klasleerkracht. We organiseren oudercontact. (Zie ook engagement-

verklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je terecht.  

Contact: Contactpersoon voor een afspraak:  

directie of  klasleerkracht 

Wijze waarop de school contact opneemt: 

per mail of telefoon 

 

Oudercomité (zie ook 19.2) 
 

Voorzitter Vandersyppe Stien    

Financieel verantwoordelijken Patyn Delphine, Lambrecht Sophie, Vandewalle Tine  

Bestuursleden Accou Bieke, Bostyn Vanessa, Cannie Elias, Carette Tamara, Crabbe 

Annelies, De Coeyer Sarah, Deprez Jill, Gelder Sharon, Gobé Marie,  

Mersy Hetty, Vancraeynest Ilse, Vanneste Eveline, Van Reeth Tineke  

Leden vanuit de leerkrachtengroep volgens een beurtsysteem 
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Schoolraad (zie ook 19.1) 

 

Dit is een overlegorgaan tussen de verschillende participanten. In welbepaalde materies is er 

informatierecht en/of adviesbevoegdheid.  

Samen wordt er degelijk onderwijs en een goede christelijke opvoeding nagestreefd volgens 

het eigen pedagogisch project. 

 

Samenstelling: 

Connie Claerhout (pedagogisch directeur) 

Paul Vermeersch (administratief directeur) 

 

Afgevaardigden:  

Personeel: Els Vanfleteren, Christine Vantomme, Delphine Vanlersberghe. 

Ouderraad: Elias Cannie, Annelies Crabbe, Sophie Lambrecht 

Lokale gemeenschap: Rik Lambrecht, Lutgarde Vandemaele, Kathleen Vanlerberghe. 

 

 

Met de leerlingen 

 

Leerlingenraad: niet van toepassing. 

 

 

Met externen 

 

* Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 
 

Oude Leielaan 83A 

8930 Menen 

Tel.: 056/23.72.50 – fax: 056/23.72.58 

e-mail:  info@clbleieland.be 

website: http://www.clbaandeleie.be 

 

Aan de school verbonden personen: 

Arts: Dr. Sofie Haerynck 

Onthaalpersoon: Mevr. Annelies Lomme 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 

afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen 

op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 

Er is een beleidscontract tussen CLB en school: 

Het CLB-centrum verleent zijn hulp bij het volgen, onderzoeken en bespreken van de kleuters 

en de leerlingen van het lager. 

De CLB-medewerkers volgen het leerlingvolgsysteem van onze kinderen ook op. 

 

 

 

 

 

  

http://www.clbaandeleie.be/
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De onderzoeksjaren: 

-  Eerste kleuter op school  gericht onderzoek 

-  Tweede kleuter in het centrum  algemeen onderzoek 

-  Derde kleuter op school  spraakonderzoek op vraag van de leerkracht 

-  Eerste leerjaar op school  gericht onderzoek en mogelijkheid tot vaccinatie 

-  Derde leerjaar op school  gericht onderzoek 

-  Vijfde leerjaar in het centrum  algemeen onderzoek en mogelijkheid tot vaccinatie 

 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.   

▪ Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 

Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

▪ Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de 

leerling hiermee instemmen.    

      Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden. 

 - Het leren en studeren 

 - De schoolloopbaan 

 - De preventieve gezondheidszorg 

 - De sociale en emotionele ontwikkeling 

▪ Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan 

op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de 

Vlaamse regering aangeduide instantie. 

- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen  

  i.v.m. besmettelijke ziekten. 

▪ Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een 

andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 

▪ Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het 

ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen 

informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 

▪ De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van 

leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen 

vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. 

▪ Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 

school die door een ander centrum wordt bediend. 

▪ Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het 

centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde 

van de periode van niet-inschrijving. 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig 

is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze 

houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende 

regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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Het multidisciplinaire dossier van uw kind 

Het multidisciplinaire dossier van uw kind omvat alle voorhanden zijnde gegevens die over 

uw kind op het centrum aanwezig zijn. 

De school waar je kind is ingeschreven, behoort tot het werkgebied van het CLB Leieland te 

Menen. 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 08 juli 2001 bepaalt dat, als een leerling zich in een 

nieuwe school inschrijft, het begeleidende CLB van de vorige school verplicht is het 

multidisciplinaire CLB-dossier van deze leerling over te maken aan het CLB dat de 

begeleiding verzorgt in de nieuwe school. 

 

Indien je niet akkoord gaat met de overdracht van het CLB-dossier naar het nieuwe CLB, kan 

je daartegen verzet aantekenen: je hebt dertig dagen de tijd (te rekenen vanaf de dag van de 

inschrijving in de nieuwe school) om geldig verzet aan te tekenen bij de directeur van het 

vorig CLB. 

In geval van verzet zal het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden 

naar het nieuwe CLB, namelijk de medische gegevens en de gegevens met betrekking tot de 

leerplichtcontrole, samen met een kopie van het verzet. 

Alle CLB-dossiergegevens worden tien jaar na het laatste contact met het CLB, op het CLB 

bewaard. 
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* MOKIO vzw    (Buitenschoolse kinderopvang) 

 

Contactpersonen: Katrien Desmet & Valérie Lantoine   

(van 6.30 uur – 8 uur en tot 18.30 uur)  

tel 056/41.91.76 (voormiddag)  

gsm 0470/50.24.69 

e-mail: mokio@belgacom.net   

 

Adres Mokio:  Ieperstraat 32  8560 Moorsele  

tel 056/42.13.00    

gsm 0470/51.45.57 

 

* Er zijn ook nog andere personen die zorgen voor private kinderopvang.  

 

Er is een lijst te bekomen op het secretariaat. 

 

 

 

Nuttige adressen  

  

-Commissie inzake Leerlingenrechten 

 

 Commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert-II laan 15, 

1210 Brussel 

tel 02/553 92 12 

 

 

 

-Commissie Zorgvuldig Bestuur 

 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

t.a.v Marleen Broucke 

Adviseur 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 
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DEELII: PEDAGOGISCH PROJECT 

 

1. PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Wie nog niet kan vliegen, mag lopen 

Wie nog niet kan lopen, mag stappen 

Wie nog niet kan stappen, mag kruipen 

maar in onze BaMo-school blijven we nooit stilstaan 

 

 

 

 

 

In onze school willen we aan alle kinderen kwaliteitsvol onderWIJS bieden.  

Ons logo verwijst naar een wijze uil. 

Wijs in het leven maar ook wijs in het leren.  

Dit is de missie van onze BaMo-school 
 

      W IJ Z E   K I N D E R E N 
  

              

    B A M O 
  

                                  

  Z O R G   V O O R   E L K A A R 
  

            

      M O S 
  

                                  

G R O E I E N 
  

                                

 

    S P O R T 

  

                              

      C H R I S T E L IJ K   I N S P I R E R E N D 

      H A R T E L IJ K 
  

                        

  
Z O R G 

 
O P 

 
M A A T 

   
  

   
        

    Z O R G Z A A M 
  

                          

V E I L I G H E I D 
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VISIE - WIJS IN LEVEN, WIJS IN LEREN? 

Welke school willen we zijn? Hoe proberen we dit te bereiken? 

 

 

 

Wij willen een WARME SCHOOL zijn! 

 

In onze BaMo-school streven we ernaar om voor elk kind een warme school te zijn. Een 

school waar de kinderen, de leerkrachten en de personeelsleden zich goed voelen en zichzelf 

mogen zijn en waar de ouders welkom zijn. 

We werken daarom elk jaar met een jaarthema. Een thema dat als een rode draad doorheen 

het schooljaar loopt. Samen met het zorgteam werken we rond het thema ‘geluk voor 

kinderen’. Een drie-jaar-durend project dat volledig beschreven staat in ons schoolwerkplan. 

We streven naar een optimaal welbevinden en trainen op die manier de sociale vaardigheden 

van de kinderen. Maandelijks komen de kleutertjes samen voor de ‘Fabeltjeskrant’. 

Tweemaandelijks komen we met de hele lagere school samen om het thema te laten leven.  

Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we van start gegaan met het kinderparlement. Er zijn 

twee vertegenwoordigers per leerjaar zodat iedereen inspraak heeft. Communiceren is 

belangrijk, dus luisteren naar onze kinderen is van essentieel belang. Samen met deze 

kinderen bespreken we goede zaken en bespreken we waarin we, als school, nog kunnen 

groeien. 

Niet alleen communiceren met kinderen is belangrijk ook ouders spelen hier een belangrijke 

rol. Sinds het schooljaar 2018-2019 proberen we zoveel als mogelijk informatie digitaal door 

te sturen. Zo bereiken we meer ouders (bv. ouders die gescheiden leven). Driejaarlijks wordt 

bij de ouders een enquête afgenomen en worden er actiepunten aan gekoppeld om als school 

te blijven groeien.  

We organiseren ook opendeuravonden, ouderavonden, rapportbesprekingen... We schakelen 

ook ouders in als begeleiders. Ze helpen bijvoorbeeld bij het schillen van het fruit, bij het 

lezen, bij het spelen van spelletjes, bij het begeleiden van het hoekenwerk... 
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Wij willen op het einde van het zesde leerjaar  
WIJZE KINDEREN afleveren! 

 

 

Ons motto is: ‘Wijs in leven, wijs in leren’. 

In onze BaMo-school willen we op het eind van het zesde leerjaar wijze, weerbare en 

zelfstandige kinderen afleveren die met een zekere veerkracht door het leven kunnen gaan 

om op die manier later hun plaats in de maatschappij te kunnen innemen.   

Om deze doelen te kunnen bereiken zijn er volgende actiepunten: 

 We streven ernaar om de kinderen een goede cognitieve basis aan 

te bieden. Kinderen die een hoger niveau aankunnen, bieden we 

uitdagende leerstof en activiteiten aan. 

 

 We streven naar zelfstandig werken. Vanaf de kleuterklas is dit 

reeds te zien door het hoekjes- en contractwerk. Door middel van 

verschillende werkvormen (co-teachen, zelfstandig werken, 

niveaugroepen...) proberen we dit bij elk kind te bereiken. 

 

 We zetten in op ‘leren-leren’. Met ‘Flos’ proberen we een goede 

werk- en leerhouding aan te leren en, indien nodig, bij te sturen. 

 

 Door het volgen van het nieuwe leerplan proberen we de 

persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling in harmonie te laten verlopen. 

 

 Door middel van het deelnemen aan verschillende peilingsproeven (IDP4/6) en 

wedstrijden (STEM Olympiade, Koala- en Springmuiswedstrijd) kunnen we ons 

onderwijs kritisch beoordelen en aanpassen indien nodig. 

 

 ... 
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Wij willen ZORGZAAM zijn! 

ZORG voor ELKAAR EN ZORG op MAAT 
staan voorop! 

 

 

Zorgzaam zijn en zorg dragen voor elkaar en voor het materiaal vinden we in de BaMo-

school heel belangrijk. Via onze manier van lesgeven, via klas-, zorg- en groeigesprekken, via 

het jaarthema... proberen we belangrijke waarden en normen aan te leren, bij te sturen en te 

beleven. 

Enkele belangrijke waarden en normen die in onze BaMo-school voorop staan: 

behulpzaamheid, wederzijds respect, waardering, dankbaarheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, 

beleefdheid, aanvaarding... 

Zorg voor elk kind staat in onze BaMo-school centraal. Zorg voor kinderen die het moeilijk 

hebben en zorg voor de sterkere kinderen. We streven naar een zorgbrede werking. 

Zorgbrede werking?? Enkele voorbeelden: 

 Vanaf het kleuter observeren we de kinderen zoveel als mogelijk. Aan de hand van die 

observatie passen we ons onderwijs of onze zorg aan. 

 Kinderen krijgen, indien nodig, zorg in de klas. Doordat de juffen en meesters 

verschillende werkvormen hanteren, proberen we de kinderen bij te sturen waar 

nodig. 

 Kinderen krijgen, indien nodig, zorg van de zorgleerkracht. Dit kan zowel in als 

buiten de klas gebeuren. Kinderen krijgen stimulerende of remediërende opdrachten 

of oefeningen. Alle gegeven zorg en verslagen worden bijgehouden in een digitaal 

zorgsysteem. 

 Op regelmatige basis worden oudercontacten gehouden. Tijdens de oudercontacten 

kan over de leerprestatie, het welbevinden en de betrokkenheid van het kind gesproken 

worden. 

 Er is een goede samenwerking tussen het CLB en de school. Op regelmatige basis 

overleggen de zorgcoördinatoren met de onthaalpersoon van het CLB. 

 ... 
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Wij willen een christelijk INSPIRERENDE 
school zijn! 

 

 

Onze BaMo-school is een katholieke dialoogschool.  

 Onze christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar 

andere (geloofs-)overtuigingen wordt gekeken. 

 Ook van hen verwachten we respect voor onze christelijke traditie en overtuiging. 

 Het inzicht in de eigen traditie kan inspirerend werken door de dialoog met andere 

levensvisies en geloofsovertuigingen.  

Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is alleen voor katholieke kinderen, maar 

voor alle kinderen. We willen kinderen laten kennis maken met het christelijk geloven.  

Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in het spoor van Jezus.  

We proberen dit te bereiken door vier ankerpunten: 

Ontmoeten 

 

 

We voorzien momenten waar iedereen de 

mogelijkheid heeft om veel te delen met elkaar en 

zo tot een gesprek te komen. 

 

 

Bv. Jaarthema - Fabeltjeskrant - Wel en wee in 

eigen klas - ... 

Vieren 
 

 Gebed in de klas 

 Gebed voor de maaltijd in de refter 

 Eucharistievieringen  

 Gebedsvieringen  

 Eerste communie 

 Het vormsel 

 Bezinning bij elke personeelsvergadering 

Verkondigen 

 

 

In onze school is de christelijke inspiratie 

‘zichtbaar’: 

 pastorale werkgroep 

 pastoraal hoekje (zaal) 

 godsdiensthoekje in de klas 

 

Dienstbaarheid 

 

 

=> in onze relatie naar kinderen toe: 

We leren onze kinderen omgaan met diversiteit. 

We leren onze kinderen anderen te helpen en te 

steunen. 

=> in onze relatie naar ouders toe: 

We verwelkomen alle ouders op onze school. 

We rekenen op wederzijds respect. 

=> in onze relatie naar de collega’s: 

We hebben aandacht voor nieuwe collega’s. 

We hebben aandacht voor collega’s die het wat 

moeilijker hebben. 

We helpen elkaar waar we kunnen. 

=> in onze relatie naar de wereld toe: 

We nemen actief deel aan diverse acties zoals 

Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Warmste Week... 

We hebben aandacht voor kansarme gezinnen. 
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Wij willen een MOS school zijn!  
Ook SPORT en VEILIGHEID primeren! 

 

 

MOS 

Onze BaMo-school bevindt zich in een uitzonderlijk groene omgeving. We beschikken niet 

alleen over grote speelplaatsen waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen… We 

beschikken ook over twee boomgaarden, een mooie tuin, een moestuin, een enorme 

speelweide en een plaats waar kippen, eenden en ganzen vertoeven. Buiten spelen én leren 

kunnen de kinderen in de BaMo-school hier zeker. Hun ontwikkeling van initiatief en 

verantwoordelijkheid komt hier zeker tot uiting.  

De BaMo-school probeert een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om 

onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedachtengang. We doen dit in 

samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie doet verscheidene 

inspanningen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze 

wereldbol mee te kampen heeft. Onze school heeft intussen alle logo’s behaald. 

 

Onze MOS-werkgroep wil, in samenwerking met alle leerkrachten, van onze school een nóg 

milieuvriendelijkere school maken. Door middel van verscheidene acties blijven we attent 

om zo goed mogelijk voor het milieu te zorgen en bepaalde zaken aan te pakken. 
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SPORT en BEWEGEN 

 

 
Al jarenlang is onze school sportief en bewegingsgezind. 

We streven ernaar de lichamelijke en sportieve ontwikkeling van onze kinderen op een zo 

hoog mogelijk peil te brengen, elk naar eigen mogelijkheden. We zetten, tijdens hun 

motorisch en zintuiglijk ontwikkelen, ook fairplay sterk in de kijker.  

Onze school behaalt al jarenlang het niveau ‘goud’ in de schoolsportactie van ‘Schoolsport 

Vlaanderen en MOEV’. 

Dit zijn enkele acties: 

 We stimuleren de kinderen in klasverband om samen te bewegen door hen aan te 

moedigen en te stimuleren om deel te nemen aan de MOEV-activiteiten, ook op 

woensdagnamiddag.  

Bv. de loopcrossen, Rollebolle, Kronkeldidoe...  

 De sportgangmaker en de turnleerkrachten organiseren een minivoetbal- en 

trefbaltornooi, een swimmathon, een aquathlon... 

 We organiseren jaarlijks een sportdag. 

 We stimuleren de tussendoortjes tijdens en tussen de lessen door. 

 We moedigen hen aan om over de middag te sporten. Kinderen kunnen op de 

speelplaats basketten, voetballen en andere balspelen uitoefenen. 

Daarnaast is er ook een klimtoren, een speelhuisje en kunnen de leerlingen gebruik 

maken van de speelplaatskoffers. 

 We organiseren watergewenning voor de derde kleuters. 

 We stimuleren het buitenspelen. 

 … 

 

VERKEER en VEILIGHEID 

 

Het ganse schooljaar door, maar zeker in de donkere periode tussen de herfst- en 

krokusvakantie zetten wij ons extra in om fluo te dragen! Met onze school doen we mee aan 

de FLITS-campagne en aan Helm Op Fluo Top! Verschillende keren doorheen het 

schooljaar houden we een fluo-/helmcontrole waarbij de kinderen in de klas gestimuleerd 

worden! Om alles nog wat aantrekkelijker te maken, organiseren we voor de kinderen 

passende activiteiten!  

Daarnaast zorgen we af en toe ook voor een interessante projectweek. Alle leerkrachten 

stoppen dan bijvoorbeeld hun lessen in een leerrijk verkeersjasje! Onze school “kleden” we 

dan aan met verkeersborden en verkeersregels.  

Zo maken we onze kinderen extra alert op de geboden en verboden in het verkeer.  

De week afsluiten doen we dan samen met de Strapdag. 
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In onze school willen we de mogelijkheid 
hebben om te GROEIEN! 

 

 

Iedereen krijgt in de BaMo-school de kans om te groeien. We hebben aandacht voor 

iedereen. We proberen het beste uit elk kind te halen, volgens hun eigen kennen en kunnen. 

We stimuleren hen in hun uniek zijn en sturen hen bij waar nodig. 

 

 

Wie al kan kruipen, mag stappen 

Wie al kan stappen, mag lopen 

Wie al kan lopen, mag vliegen 

Hier kan ieder kind zijn vleugels uitslaan 
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2. ZORGVISIE 

 

→ We streven naar een zorgbrede werking: alle kansen voor alle kinderen, om te 

ontwikkelen als ‘totale’ persoon. 

→ We verbreden onze zorg voor risicobedreigde kinderen. 

→ We hechten veel belang aan een goede samenwerking en overleg met alle 

zorgparticipanten. 

 

Onze visie op zorg        

Zorgbeleid 
 

Zorg op maat van elk kind 

Opvoeden tot gelukkige kinderen 

Regelmatig overleg 

Groeien 

Begeleiden  

Elk op zijn tempo 

Leren leren met Flos 

Elk kind is uniek 

Iedereen wordt gerespecteerd 

De zorguren: voor iedereen! 

 

Het kind is niet wat 

we willen 

maar wat het kan 

zijn! 
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DEEL III: HET REGLEMENT 

 

1. ENGAGEMENTSVERKLARING 

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

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

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

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

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

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

 

 

1.1. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht 

hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een 

ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en 

met de manier van werken. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van 

je kind. Dat doen we schriftelijk via agenda, rapporten, … 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 

laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, 

kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de 

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment 

zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via de agenda of mail of 

persoonlijk met de leerkracht. 

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond 

de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van 

je kind. 

Wij verwachten dat er geen onwaarheden verspreid worden over de leerkrachten naar andere 

anderen toe. Het kan uiteraard zijn dat jouw visie niet overeenkomt met die van de 

leerkrachten en de directie. Weet dat de leerkrachten telkens het goede voor hebben met jullie 

kind(eren). 

Wij verwachten dat er geen (negatieve) schoolse zaken verspreid worden via de sociale media. 

Als er problemen zijn, dan kan je steeds terecht bij de leerkrachten en de directie.  

 

1.2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

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

schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden 

van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.25 uur en 13.15 uur en eindigt om 11.35 uur; 

15 uur of 16 uur. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te 

laat komen, melden zich aan bij het secretariaat. Wij verwachten dat je ons voor 9.00 uur 

verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

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

afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB : aanleggen van een 

afwezigheidsdossier. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen 

naar de meest geschikte aanpak zoeken. 
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1.3. Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer 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.  

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

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en 

wat wij van je als ouder verwachten. 

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

opvolgt en naleeft. 

 

1.4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  

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

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

school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 

maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind 

weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het 

leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

- 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 er voor te zorgen dat er  een  

            tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). 

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord,  

            plastische kunsten, …) 

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

            met hem over te praten. 

- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

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

            of ze je kind zelf te laten lezen.  

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

            met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

- Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 
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2. ZORG OP SCHOOL IN DE VRIJE BASISSCHOOL BaMo 
 

2.1. Zorg voor uw kind 

Wij willen alle leerlingen zo goed mogelijk helpen op onze school. 

Alle leerkrachten zijn daarvoor verantwoordelijk. 

De leerkrachten worden bijgestaan door zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. 

 

2.2. Welke stappen worden er ondernomen?  

2.2.1. Basiszorg  

De leerkracht onderzoekt de mogelijkheden van de leerlingen en probeert aan iedere leerling 

voldoende aandacht te schenken. 

 

2.2.2. Verhoogde zorg  

Terwijl de andere leerlingen werken, helpt de leerkracht het kind met een zorgvraag in groep 

of individueel.  

 

2.2.3. Speciale zorg  

Als het probleem niet enkel in de klas opgelost kan worden, staat het zorgteam klaar om het 

kind op te vangen.  

 

2.2.4. Uitbreiding van de zorg  

De medewerkers van het CLB worden ingeschakeld. Eventueel volgen enkele onderzoeken. 

Dit is nodig om het probleem te kennen en ervoor te zorgen dat het kind een zo goed mogelijk 

onderwijs krijgt. 

Vanaf de 2° en 3° graad kunnen kinderen ondersteunende maatregelen krijgen indien er 

vermoedens zijn van ernstige leerproblemen.  

Attesten van leerproblemen worden op het einde van het vijfde of zesde leerjaar door het clb 

gegeven. Als de school de zorg niet alleen kan dragen, wordt er buitenschoolse hulp 

(logopediste, revalidatiecentrum, …) ingeschakeld.  

 

2.2.5. Doorverwijzing  

Als het kind geen vooruitgang meer boekt in zijn leerproces, kan een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs overwogen worden.  

 

2.3. Hoe worden de ouders betrokken?  

Vanaf stap 3 worden de ouders steeds op de hoogte gebracht. Het is namelijk belangrijk dat u 

de ontwikkeling van uw kind kunt volgen.  

Bij problemen of specifieke zorgvragen kunt u contact opnemen met de leerkracht, de 

zorgcoördinator of de directeur. 

 

* Het schoolteam heeft de bevoegdheid – na weloverwogen advies – om een leerling 

te verplichten het jaar over te doen, zonder toestemming van de ouders. Ouders 

worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de motivering van deze beslissing. De 

school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 

schooljaar voor de leerling zijn.  

* Overgang van kleuter naar lager van een kind dat 5 jaar is en geen 6 jaar zal worden 

voor 1 januari kan enkel met toelating van de klassenraad, na advies van het CLB.  

* Na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het 

CLB kan een leerling  een achtste jaar in de lager onderwijs volgen. De ouders nemen 

de uiteindelijke beslissing. 
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2.4. Socio-Economische Status: SES 

De Vlaamse regering biedt de scholen een geïntegreerd ondersteuningsaanbod aan:  

het SES-beleid. 

SES-lestijden zijn lestijden die toegekend worden op basis van de socio-economische status 

van de leerlingen. Deze status omvat: de thuistaal van de leerling; de opleiding van de  

moeder; het al dan niet ontvangen van een schooltoelage; de woonplaats van de leerling. 

Het doel is blijvende inspanningen te leveren om de onderwijsachterstand weg te werken en 

de integratie te bevorderen. 

 

 

3. WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP, ALS ORGANISATIE 

De school is een gemeenschap waar mensen samenkomen om te leren en te werken. 

De Katholieke basisschool = een leefgemeenschap. 
 

→ Kinderen en leerkrachten oefenen in: 

- meeleven en meevoelen, 

- voornaamheid en beleefdheid, 

- dankbaarheid, 

- vergevingsgezindheid, 

- respect 

- solidariteit. 

 

→ Een goede organisatie van het dagelijkse leven in school is belangrijk. 

- De directie is de motor van het team. 

- Zij bevorderen de communicatie. 

- Zij bewaken de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding. 

- Zij bevorderen de overlegcultuur. 

- Zij zorgen voor een goed beheer. 

 

→ In team streven we een open communicatie na en werken we aan een  positief klimaat. 

 

→ Het schoolbestuur is een belangrijke partner. 

 - Zij zijn sterk betrokken bij het beleid. 

 - Zij dragen de eindverantwoordelijkheid. 

 - Zij zorgen voor goed overleg en een positieve communicatie. 

 

→ De ouders zijn belangrijke partners. 

 - We streven naar een goede samenwerking met de ouders. 

- We stimuleren een open, eerlijke communicatie. 

 

We willen een ‘open’ school zijn.  
We vinden een goede samenwerking en communicatie met de ouders ontzettend belangrijk. 

 

→ Contacten met ouders d.m.v. rapportbespreking, ouderavonden, opendeurdagen, … 

→ Inschakelen van ouders als begeleiders: niveaulezen, hoekenwerk, knutselouders, vervoer, 

fruitmama’s, -oma’s, -sympathisanten, spelletjesmama’s, …  

→ We genieten graag van de expertise van ouders, grootouders, familie en vrienden.  

→  Ervaringsgericht onderwijs. 
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4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, 

onze schoolbrochure, folders, … 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Bij gescheiden ouders moeten beide ouders een 

schriftelijk akkoord geven (tenzij anders bepaald door de rechtbank). Eenmaal ingeschreven, 

blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen 

om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. 

Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het 

ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide 

ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van 

een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas 

inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei 

informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.  

 

4.1. Aanmelden en inschrijven  

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande 

schooljaar. 

Voor nieuwe inschrijvingen neem je best contact op met pedagogisch directeur,  

Connie Claerhout (0491/39.75.91). 

 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 

zitjes zijn voor het schooljaar 2019-2020: 

 

Voor de kleuterschool bedraagt dit 288 kleuters (72 kleuters per geboortejaar). 

Voor de lagere school: 

L1: 48 leerlingen (Rozenstraat) 

L2: 72 leerlingen (Rozenstraat) 

L3: 72 leerlingen (Rozenstraat) 

L4: 72 leerlingen (Rozenstraat) 

L5: 48 leerlingen (Rozenstraat) 

L6: 72 leerlingen (Sint-Jansstraat) 

Het schoolbestuur beschouwt de drie vestigingsplaatsen als één geheel.  

 

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type basisaanbod, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 en 9) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van 

onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de 

nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. 

Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 

kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het 

schoolbestuur door de directeur.  

Onze school is niet gelegen in een LOP-gebied, daardoor stuurt het schoolbestuur haar 

beslissing naar AgODi. Voor de bemiddeling buiten een LOP-gebied kunnen scholen en ouders 

terecht bij een LOP-deskundige en onderwijsinspecteur die daartoe per provincie aangeduid 

zijn. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. 
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4.2. 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 de BaMo-school. 

 

4.3. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet.  

 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 

januari van het lopende schooljaar.  

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

lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

 

1°. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 

erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende 

ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. Indien het kind minder dan 250 halve dagen 

aanwezig is, wordt de kleutertoeslag niet toegekend. 

 

2°. toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders 

meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van 

het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze 

inschrijving.  

 

 In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende 

voorwaarde.  

 

 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  

  

 De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de 

motivatie. 

 

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

ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 

 

4.4. Screening niveau onderwijstaal 

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

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

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

Anderstaligen moeten geen taalscreeningstest afleggen. 
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5. OUDERLIJK GEZAG 
 

5.1. Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 

begrip en extra aandacht bieden. 

 

 

5.2. Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter 

is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan 

volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

5.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

genomen. 

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven: in samenspraak met beide ouders. 

- Afspraken in verband met oudercontact: de leerkracht verwittigt beide ouders. 

- De school maakt één te betalen factuur op per kind voor een bepaalde periode. De ouders 

spreken onderling af hoe die factuur betaald wordt.  

 

5.4. Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij 

welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het 

leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

 

6. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je 

kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 

overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 

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

toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 

schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

Op het einde van het schooljaar worden de klasgroepen voor het volgend schooljaar opgemaakt 

door de leerkrachten. Ze doen dit doordacht en volgens bepaalde criteria (niveau, jongens-

meisjes, karakters,…). Eénmaal de lijsten opgemaakt zijn, worden die niet meer gewijzigd.  

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
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7. AFWEZIGHEDEN 

 

7.1. Op wie is deze regelgeving van toepassing? 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon 

basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd 

kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis 

van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt 

naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.  

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 

aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten 

aanwezig zijn.  

Het is wel wenselijk dat de ouders de school verwittigen als de kleuter ziek is. Wanneer 

een kleuter reeds 6 jaar wordt tussen september en december van het nieuwe schooljaar, 

is deze kleuter leerplichtig en dus onderworpen aan de controle van het regelmatig 

schoolbezoek. 

Dit houdt in dat bij ziekte, een ziektebriefje de afwezigheid moet wettigen. 

Indien een kleuter vroegtijdig uit de klas gehaald wordt, wordt er een papier getekend 

bij afhaling om te bevestigen dat het kind uit de klas gehaald werd. 

 

7.2. Wegens ziekte 

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

 verplicht.  

- Is je kind één, twee of 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.  

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

            buiten de schooluren plaats vinden. 

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

klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 

7.3. Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 

met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

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

            aanverwant tot en met de tweede graad; 

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

            vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

- de deelname aan time-out-projecten; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 

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.  

 

7.4. Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 

verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB 

een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve 

dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten. 
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8. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS 

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

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. 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. 

 

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 school aanwezig zijn. 

 

 

9. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs 

zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke 

niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in 

voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben 

bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat 

ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad een 

schriftelijke motivering met bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. 

Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor 

gevraagd worden bedragen 5 euro. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande 

criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt 

uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent 

het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet 

ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De gegevens uit het LVS; 

- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal   

            lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

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

 

Beroepsprocedure  
Wie kan er beroep indienen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs? 

Elke ouder die niet akkoord gaat met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, 

kan beroep indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg is geweest met de school. Met ouder 

wordt bedoeld de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de 

minderjarige onder zijn bewaring heeft. 
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Wat houdt het overleg dat moet voorafgaan aan de beroepsprocedure in?  

Ouders die niet akkoord gaan met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, 

kunnen een overleg vragen met de directeur (of zijn afgevaardigde). De bedoeling van dit 

overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure 

opgestart moet worden. 

De termijn waarbinnen dit overleg moet plaatsvinden, is vastgelegd in het schoolreglement. 

De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt 

worden.  

Na dit overleg kan de directeur (of zijn afgevaardigde) beslissen om de klassenraad opnieuw 

te laten samenkomen. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de 

oorspronkelijke beslissing blijven.  

De beslissing van de directeur (of zijn afgevaardigde) om de klassenraad niet samen te laten 

komen of, in geval de klassenraad wel samenkomt, de beslissing van de opnieuw 

samengekomen klassenraad, moet door de ouders schriftelijk in ontvangst genomen worden 

op een datum die voorzien is in het schoolreglement.   

Als de ouders de beslissing op deze datum niet in ontvangst nemen, wordt ze toch geacht in 

ontvangst genomen te zijn. 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen 

te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders 

schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. Als het getuigschrift wel 

toegekend wordt, dan zullen de ouders genoegdoening hebben en zal de procedure hier 

stoppen. 

Bij wie en hoe kunnen de ouders het beroep instellen?  

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Ze dateren en ondertekenen het beroep 

en vermelden ten minste het voorwerp van het beroep, met beschrijving van de feiten en met 

een motivering van de bezwaren die ze inroepen. Ze kunnen overtuigingsstukken bijvoegen.  

Hoe is de beroepscommissie samengesteld?  

De heer Eric Vanhee, lid van het schoolbestuur, richt de beroepscommissie op en bepaalt ook 

de samenstelling. Het schoolbestuur moet zich daarbij wel aan een aantal bepalingen houden: 

● Er moeten zowel interne leden als externe leden in de beroepscommissie zetelen.  
 

● Interne leden zijn leden van de klassenraad die beslist hebben het getuigschrift 

basisonderwijs niet toe te kennen. Als intern lid moet in elk geval de directeur of zijn 

afgevaardigde in de beroepscommissie zetelen. Een lid van het schoolbestuur wordt ook 

beschouwd als een intern lid en kan (moet niet) in de beroepscommissie zetelen.  

Externe leden zijn personen die niet behoren tot het betrokken schoolbestuur en ook niet 

behoren tot de school die het getuigschrift basisonderwijs niet uitgereikt heeft.  

Wie vanuit zijn hoedanigheid zowel als intern als extern lid beschouwd kan worden, wordt 

geacht een intern lid te zijn. Een voorbeeld hiervan is een ouder die in het schoolbestuur zit 

(intern lid) maar ook in de ouderraad (extern lid, zie hierna).  

Leden van de ouderraad of – met uitzondering van het personeel – leden van de schoolraad 

van de betrokken school (dus de school die het getuigschrift basisonderwijs niet uitreikt), 

worden geacht een extern lid te zijn (tenzij ze behoren tot de categorie die zowel als intern als 

extern lid beschouwd kunnen worden, dan worden ze geacht een intern lid te zijn. 
 

● Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden.  

De samenstelling van een beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen. 

Binnen de behandeling van één dossier kan de samenstelling niet wijzigen. 
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Hoe werkt de beroepscommissie?  

De werking van de beroepscommissie, ook de stemprocedure, wordt bepaald door het 

schoolbestuur. Wel moeten volgende bepalingen in acht genomen worden.  

Leden van de beroepscommissie zijn aan discretieplicht onderworpen. Ze zijn allen 

stemgerechtigd. Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal 

stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend.  

Bij de behandeling van een dossier hoort de beroepscommissie in elk geval de ouders in 

kwestie. De beroepscommissie kan ook één of meer leden van de klassenraad horen. De 

beroepscommissie beslist verder autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen. Ze oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 

overeenstemming is met de regelgeving en met het schoolreglement.  

De werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van 

individuele personeelsleden van het onderwijs.  

Welke beslissing kan de beroepscommissie nemen?  

De beroepscommissie kan het beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid onder de 

volgende voorwaarden: 

● de termijn voor indiening van het beroep is overschreden. Deze termijn is opgenomen     

            in het schoolreglement; 

● het beroep voldoet niet aan de vormvereisten, eveneens opgenomen in het  

            schoolreglement.  

Deze afwijzing van het beroep moet gemotiveerd worden.  

Indien het beroep ontvankelijk is, kan de beroepscommissie tot de beslissing komen dat het 

getuigschrift basisonderwijs toch uitgereikt wordt, of de eerste beslissing tot niet uitreiking 

van het getuigschrift bevestigen.  

Is het schoolbestuur verplicht de beslissing van de beroepscommissie te aanvaarden?  

Het schoolbestuur is inderdaad verplicht de beslissing van de beroepscommissie te 

aanvaarden. Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de 

beroepscommissie.  

Wanneer worden ouders op de hoogte gebracht van de beslissing van de beroepscommissie?  

De ouders worden uiterlijk op 15 september die volgt op het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de 

beroepscommissie.  

 

 

10. HUISONDERWIJS 
Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een 

schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon-internet- onderwijs 

of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit 

kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze 

leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in 

overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete 

afspraken over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze 

kinderen gelden er andere voorwaarden. 
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11. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

 

11.1. 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.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een gedragskaart; 

- een strafwerk; 

- een rode kaart (3x rode kaart -> uitsluiting van volgende buitenschoolse activiteit) 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en 

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

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

opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 

11.2. Tuchtmaatregelen 

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

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

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

een tuchtmaatregel nemen. 

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

afgevaardigde. 

 

11.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien    

opeenvolgende schooldagen. Er kan in de loop van het schooljaar een nieuwe uitsluiting          

komen, enkel na een nieuw feit. 

- een definitieve uitsluiting. 

 

Mogelijke redenen voor uitsluiting: medeleerlingen en/of leerkrachten fysisch of psychisch 

mishandelen, leerlingen en/of leerkrachten pesten via sociale media (bv. 

FB/gsm/twitter/mailverkeer/…), grensoverschrijdend gedrag,… 

 

11.2.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

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

nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

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

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

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

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

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

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

deze beslissing. 
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11.2.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

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

 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 

procedure gevolgd: 

 

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

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van 

het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf 

bezorgd worden aan de ouders. 

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

inbegrip van het advies van de klassenraad. 

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

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

leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

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 CLB kan 

mee zoeken naar een oplossing. 

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

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

 

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

uitsluiting 

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

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

aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  

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

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

 

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

in een andere school in te schrijven.  

In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die 

geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  

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

Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
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11.3. Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

 

11.3.1. Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

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

gaat als volgt: 

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

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het  beroep. 

De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne 

beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op 

de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

 

11.3.2. Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

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

gaat als volgt: 

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

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur: vzw VKLO Moorsele, de 

heer Roland Ghillemyn, Clerck’sstraat 6, 8560 Moorsele. 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

● Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

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

motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

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

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

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

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen 

uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het 

beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
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12. BIJDRAGEREGELING 
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-

verplichte uitgaven. 

 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 

uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan 

moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor 

andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in 

de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 
 

 

Wij vragen een bijdrage voor 

 

 

Richtprijzen 

 

Zwemlessen 1ste t.e.m. 6de leerjaar(**) € 0,50 (uitgezonderd abonnementen) 

Vervoer naar het zwembad (**) € 2,00 

Gymkledij:  

 broekje 

 truitje   

 

€ 9,00 

€ 10,00 

Schooluitstappen: 

 zeeklassen(*) 2de lj. 

 sportklassen 4de lj. 

 schoolreis(*1) 

 bosklassen (*) 5de lj & 6de lj 

 

€ 105,00 

€ 27 ,00 

€ 15,00-35,00 

€ 235,00 

(*)  Deze bijdrage wordt verminderd als gevolg van eventuele actie(s). 

(*1)  Hangt van de bestemming af en verplaatsing met de bus. 

(**) Het 1ste leerjaar zwemt het eerste semester gratis, het 2de leerjaar het tweede semester. 

 

Kosten bij het begin van een schooljaar: Het onderwijs is kosteloos.  
Je moet nooit betalen voor: 

● inschrijving in een basisschool 

● lesgeld 

 

De school zorgt voor: 

● alle schoolboeken, werkboekjes, schriften, cursusbladen, mappen, schoolagenda … 

● woordenboeken en atlassen 

● kaftpapier 

● tijdschriften die klassikaal gebruikt worden 

● schrijfgerief: balpennen, potlood, kleurpotloden, stiften … 

● lat, gom, geodriehoek, rekenmachine, passer … 

● muziekinstrumenten 

● verf en penselen, schaartje, breekmesje en lijm 

● computers, projectoren, video … 

Je moet daar dan ook geen aankopen voor doen. 

 

De school verwacht dat de kinderen zorg dragen voor dat schoolmateriaal. Bij schade of 

verlies wordt de kostprijs aangerekend. 
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Waar zorg je zelf voor?   

● een aangepaste schooltas (aangepast aan kleuter of lager) 

● een pennentas 

● een sporttas voor zwem- en turngerief 

● een paar eenvoudige witte turnpantoffels met elastiek (naam er in) 
 

Mode is helemaal niet belangrijk. Een degelijk en eenvoudig model volstaat.  
 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: activiteiten die niet noodzakelijk zijn 

voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs. 
 

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar 

gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in 

dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter 

zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op 

basis van de werkelijke kostprijs. 

 

Niet-verplichte uitgaven Prijzen 

Middagmalen: 

 warme maaltijd + opvang 

 broodmaaltijd (*) + opvang 

 Op aanvraag kunnen attesten voor 

 opvang bekomen worden. 

 

€ 3,80  

€ 1,50 

Dranken, koeken en fruit: 

 melk 

 fruitsap 

 water 

 koek en fruit (voor kleuter) 

 

€ 0,50 

€ 0,50 

€ 0,30 

€ 0,15 

Tijdschriften (indien gewenst): 

 Zonnekind: jaarabonnement 

 Zonnestraal:  jaarabonnement  

 Zonneland:  jaarabonnement 

  

            Mol en beer-krant (1° leerjaar) 

 Leespas (1° leerjaar) 

 

            Robbe en Bas (2de leerjaar) 

 

            Leeskriebel (3de en 4de leerjaar) 

 

 Nat. Geographic junior (4de, 5de en 6de       

                                                     leerjaar)  

   basisabonnement 

   plusabonnement 

 

 Vlaamse filmpjes (5de en 6de leerjaar) 

 

€ 39,00 

€ 39,00 

€ 39,00 

 

€ 14,50 per jaar 

€ 30,00 per jaar 

 

€ 30,00 per jaar 

 

€ 30,00 per jaar 

 

 

 

€ 36,95 per jaar 

€ 46,95 per jaar 

 

€ 31,00 per jaar 

 

 

 

(*) Broodmaaltijd: brood met beleg in een herbruikbare doos.  

 Er worden geen brikjes meegebracht van thuis.   

 Soep en water is inbegrepen in de prijs. 
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12.1. Wijze van betaling 

Ouders krijgen tienmaal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd 

en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de tien dagen na verzending.  

 

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. 

 

Indien er nog facturen van vorige schooljaren niet vereffend werden, dan moeten alle uitgaven 

vooraf contant betaald worden.  

Deze maatregel wordt ook toegepast wanneer er drie facturen van het huidige schooljaar niet 

betaald zijn. 

 

12.2. Bij wie kan ik terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

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

met directeur Paul Vermeersch of het secretariaat. 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 aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen 

op het verschuldigde bedrag. 

 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

 

12.3. Kleuter- en schooltoeslag in het basisonderwijs (vervangt de studietoelage) 

Als je kind regelmatig naar school komt,  

krijg je een kleuter- of schooltoeslag bij de Vlaamse overheid. 

 

Kleuter: vast bedrag van 132,60 euro 

Leerling lager: afhankelijk van het gezinsinkomen, gezinssituatie en het type onderwijs.  

 

Voor meer info: zie www.groeipakket.be. 

Dit gebeurt vanaf 1 september 2019 automatisch. Je moet het zelf niet meer aanvragen. 

 

 

13. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolfeestbrochure. 

 

  

http://www.groeipakket.be/
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14. VRIJWILLIGERS 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 

De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te 

informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

Organisatie: vzw VKLO Moorsele, Rozenstraat 6, 8560 Moorsele. 

Maatschappelijk doel: verstrekken van basisonderwijs.  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 

en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen n.v., 

Handelsstraat 72, 1040 Brussel. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  

 

 

15. WELZIJNSBELEID 
 

15.1. Preventie  

Er wordt aan iedereen gevraagd om zich te schikken naar de preventiemaatregelen opgesteld 

door de preventieadviseur, zodat ongevallen kunnen vermeden worden. 

 

15.2. Verkeersveiligheid  

Veiligheid ligt ons nauw aan het hart! 

* Rijen worden begeleid vanuit de vestigingsplaats de Rozenstraat 

-  langs de St.-Jansstraat tot aan de Warandestraat en Wittemolenstraat 

-  tot na het oversteken van het kruispunt Salinus 

- tot over het kruispunt met de Secr. Vanmarckelaan 

- tot na het oversteken aan de parking aan de voorkant van de kerk. 

* Rijen worden begeleid vanuit de vestigingsplaats de St.-Jansstraat 

-  tot over het kruispunt St.-Jan 

-  rond het kruispunt “Standbeeld” en de middageters tot aan de refter. 

De leerlingen begeven zich dan zelfstandig naar huis. De leerkrachten controleren het 

oversteekgedrag en het zich veilig en ordevol naar huis begeven. 

De ouders mogen hun kinderen ophalen, daar waar de verantwoordelijkheid van de begeleider 

eindigt (waar de rij ontbonden wordt).  

Het is ten strengste verboden om kinderen zomaar uit de rij weg te halen. 

De rijen voor de kleuters worden in de zaal en op de speelplaats gevormd.  

De leerkrachten blijven bij hun rijen tot de kinderen afgehaald zijn of plaatsgenomen hebben 

in de thuisrijen. 

 

Gelieve bij verandering van rij van een kind de verantwoordelijke aan te spreken. Om drukte 

te vermijden worden kinderen van de lagere school best opgehaald aan de kerk. 

De kleuters kunnen afgehaald worden op school. De ouders (of degene die de kleuter(s) 

ophaalt) komen hun kleuter afhalen via de garagepoort en verlaten de school via de voordeur 

van de speelzaal. Ouders die nog andere kinderen of ouders die leerlingen uit de lagere school 

komen ophalen, wachten op hun kinderen op de speelplaats. We vragen jullie goed af te 

spreken met de leerlingen zodat ze weten dat jullie op hen wachten op de speelplaats. 

 

Na de zwem- of gymles, het laatste uur in de voor- of namiddag, worden de leerlingen 

begeleid tot aan de school. De kinderen worden niet vroegtijdig afgehaald aan de sporthal, 

tenzij dit afgesproken wordt met de directie. 
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Fietsende kinderen vormen dikwijls een gevaar in het steeds drukker wordende verkeer! 

We doen daarom een oproep om het gebruik van de fiets te beperken. Alleen de kinderen die 

meer dan 800 m van school wonen, mogen naar school fietsen. Voor de leerlingen van het zesde 

leerjaar (Sint-Jansstraat) maken we een uitzondering en verwachten we dat ze minstens 500 m 

van school wonen vooraleer ze naar school fietsen. Alle kinderen tot en met het vierde leerjaar 

die naar school fietsen, moeten door een volwassene begeleid worden. Alleen leerlingen uit het 

vijfde en zesde leerjaar mogen alleen met hun fiets naar school komen. 

Uitzonderingen worden met de directie besproken. De school kan geen begeleiding voorzien 

voor de fietsers naar school. De ouders zijn dus verantwoordelijk voor hun fietsende kinderen. 

Vanzelfsprekend dragen alle fietsers, net zoals de voetgangers, steeds een fluohesje. 

Het dragen van een fietshelm verplichten we niet, maar raden we sterk aan! 

 

Een fiets voldoet aan de veiligheidsvoorschriften! 

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat kinderen beneden de 12 jaar liefst niet alleen met de 

fiets naar school komen, omdat ze de gevaren niet kunnen inschatten (bv. rijsnelheid, tijd, 

afstand, ….). 

De schoolverzekering dekt de lichamelijke schade ten gevolge van ongevallen op school en 

tijdens de normale verplaatsing naar en van school. 

Op het gevaarlijke kruispunt (Salinus) staat een politieagent, op de oversteekplaats St.-Jan en 

aan het standbeeld en aan de oversteekplaats aan de schoolpoort in de Rozenstraat staat een 

gemachtigde opzichter. (‘s morgens vanaf 7.50 uur en ‘s middags vanaf 12.45 uur) 

Let op: een step is geen vervoermiddel. Wie een step gebruikt, neemt de verkeersreglementen 

van een voetganger in acht. 

 

Fluohesjes en helm 

Onze kinderen worden verplicht van een fluohesje te dragen en dit vanaf de 1ste kleuterklas tot 

en met het 6de leerjaar en dit gedurende het hele schooljaar. 

Telkens er met een groep kinderen buiten de schoolpoort wordt gestapt, dragen de kinderen 

een hesje. 

De kinderen krijgen gedurende de schoolloopbaan een nieuw hesje in het eerste kleuter en in 

het eerste, het derde en het vijfde leerjaar. Die hesjes worden binnengebracht en vervangen op 

1 september. Er wordt een waarborg gevraagd van € 5. 

De kinderen van het zesde leerjaar dienen hun hesje in ten laatste op 30 juni en ontvangen hun 

waarborg terug. 

Bij fietstochten (=schoolse activiteit) wordt de fietshelm verplicht voor alle fietsers. 

 

15.3. Medicatie  

Wanneer je kind 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 je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een 

arts om hulp verzoeken. 

 

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

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 oorindruppeling, mogen niet 

worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar 

een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

  



42 

 

 

We vragen u een aantal regels te volgen: 

● De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts 

en de ouders.  Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat 

afhalen. 

● Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. 

● Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en 

ondertekend attest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de schooltas of het kind. 

Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders. 

Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. 

Besmettelijke ziekten (lijst 1.3.1) moeten zo vlug mogelijk aan de directeur gemeld worden. 

 

15.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte  

 
 

Verzekeringspapieren 

● Contactpersoon: directeur Paul Vermeersch en/of secretariaat 

● Procedure: documenten aanvragen 

 

De leerlingen zijn verzekerd op hun normale weg van en naar de school. De verzekering komt 

tussen in de kosten van opgelopen lichamelijke schade. Brilschade wordt ook in beperkte 

mate vergoed. 

Kledij die beschadigd wordt door een medeleerling(e) moet onderling door de ouders 

geregeld worden. De school kan daarin niet tussenkomen. 

Ongevallen worden zo vlug mogelijk aan de directie gemeld. Het ongevallenformulier wordt 

dan opgemaakt. Bij het afsluiten van het dossier wordt de aangifte vergezeld van kostennota’s 

door de school aan de verzekeringsinstelling overgemaakt. 

Formulieren en eventuele toelichting zijn bij de directie te bekomen. 

De verzekering vervalt echter van zodra je zonder toestemming van een personeelslid 

van de school, de schoolpoort verlaat. 
 

15.5. Roken is verboden op school!  

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op het volledige schooldomein.  
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16. LEEFREGELS 
 

16.1. Gedragsregels op de speelplaats en in de toiletten 

Leerkrachten en leerlingen houden de klas, de zaal, de toiletten en de speelplaats net.  

Na elke speeltijd hebben de klassen van de leerkrachten die toezicht houden controle op de 

netheid van eigen milieu. 

Geen enkel kind verlaat de speelplaats zonder toelating. 

Geen enkel kind is in een klas zonder toezicht. 

 

16.2. Kleding 

Van de kinderen wordt verwacht dat zij verzorgd en net gekleed naar school komen 

Vakantiekledij (topjes/kleedjes met fijne lintjes, korte shortjes,…) is geen schoolkledij. 

Schoenen met hoge hakken worden niet toegelaten. Sandalen e.d. hangen met een riempje 

vast aan de hiel. 

Enkel bij zeer warm weer kunnen deftige mouwloze bloesjes of hemden.  

Een rokje of een shortje mag niet korter zijn dan de lengte van je armen als ze langs je 

lichaam laat hangen (dus iets boven de knie). Uitzonderingen worden besproken met de 

directie.  

 

Zonnebrillen worden toegestaan bij zeer warm weer en worden enkel gedragen op de 

speelplaats. In sportschoenen worden kousen gedragen. 

Piercing in neus, tong of wenkbrauwen of grote opzichtige oorringen zijn niet toegestaan.  

Petten, sjaals en hoofddoeken kunnen in de klas niet gedragen worden. Vrijpostig en 

uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard. 

 

De kinderen dragen een nette gymuitrusting (witte T-shirt + blauw shortje) in de turnles.  

Deze kan op school aangeschaft worden. Kinderen dragen witte gympjes of eenvoudige 

sportschoenen (met een witte schoenzool). Turnen met broekkousen kan wegens hygiënische 

en veiligheidsredenen niet. 

Tijdens de zwemles dragen de jongens een zwembroek, de meisjes een zwempak.  

Het dragen van juwelen tijdens de gymles is niet toegelaten. 

Kledij wordt best genaamtekend (is anders bij verlies moeilijk op te sporen!). 

Een leerling zorgt goed voor zijn gerei (materiaal). 

 

16.3. Persoonlijke bezittingen 

Dure en/of gevaarlijke voorwerpen worden niet toegelaten op school. De school kan in geen 

enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade van zo’n voorwerpen. 

 

16.4. Milieu op school 

Zie MOS-werkgroep. De kinderen worden aangeraden om een boterhamdoos te gebruiken en 

alle papiertjes in de vuilbak te gooien. 

 

16.5. 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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16.6. Afspraken rond pesten 

Vooreerst moeten we goede afspraken maken over wat we onder pesten of plagen verstaan. 

 

Er is sprake van pesten wanneer het over ruzie en vijandelijk gedrag gaat dat blijft duren, 

steeds hetzelfde kind treft en waarbij het gepeste kind de pesterijen machteloos ondergaat 

en beschadigingen oploopt. 
 

Er is sprake van plagen wanneer het over een incident gaat, waarbij beide partijen bijna of 

een geheel gelijke macht hebben. Er is geen blijvende schade en het slachtoffer is 

voldoende weerbaar. 

 

Door het werken met ons jaarthema ‘een warme school’, door het werken rond sociale 

vaardigheden, door vele activiteiten waar kinderen elkaar op een andere manier leren kennen 

(zeeklassen, bosklassen, sportdagen, wel en wee,…),… hopen we het pesten uit onze school 

te bannen.  

Helaas zijn we realistisch en beseffen we dat we vroeg of laat met een ‘pestgeval’ zullen te 

maken hebben. 

Uiteraard zal dit niet getolereerd worden!  

Wanneer het pestgedrag wordt vastgesteld, gaan we samen op zoek naar oplossingen.  

Pesten treft namelijk niet alleen het slachtoffer, maar ook de ouders, de juf, de klasgenoten,… 

 

Hieronder vind je ons stappenplan: 

1. Het pesten wordt gesignaleerd aan de leerkracht. Dit kan gebeuren door klasgenootjes,  

door de ouders, door andere leerkrachten,… De zorgleerkracht wordt op de hoogte 

gebracht. 

2. Gesprek met het slachtoffer en de pester door de leerkracht of zorgleerkracht. 

3. Klasgesprek (met of zonder slachtoffer).  

-> Het probleem wordt uitgelegd. 

-> Er wordt geluisterd naar de gevoelens van de klasgenootjes. 

-> Er worden verschillende maatregelen en een klasplan opgesteld.  

      4. De ouders worden verwittigd (indien ze nog niet op de hoogte waren).  

      5. De acties en de maatregelen worden geëvalueerd door de (zorg)leerkracht, de directie,        

           de ouders en de leerlingen/kleuters. 

      6.   Indien we een positieve evolutie zien, werken we verder op dezelfde manier. 

            Indien we geen of weinig evolutie zien, wordt het clb ingeschakeld. 

 

Cyberpesten: 

Vanaf het 4de leerjaar wordt er in de klas aandacht besteed rond het correct gebruik van de 

sociale media.  

Als er sprake is van cyberpesten, kan de politie ingeschakeld worden om te helpen zoeken 

naar een oplossing.  

Cyberpesten gebeurt voornamelijk buiten de schooluren.  

De school vindt het belangrijk dat het probleem opgelost wordt. 

  



45 

 

16.7. Bewegingsopvoeding 

● Omwille van de veiligheid: 

Oorbellen, kettingen, ringen, horloges …  horen niet thuis in de sportles.   

Lange haren worden samengebonden.  

Wie festivalbandjes draagt, schuift hier een zweetbandje over heen. 

 

● We verwachten dat alle leerlingen van de lagere school een turntruitje en broekje van de 

school dragen. Wil alles duidelijk naamtekenen! 

Wie omwille van geloofsovertuiging, de benen liever bedekt laat, draagt een kousenbroek 

met voeten. (dit kan eventueel onder de short) 

 

● De tijd van de witte turnpantoffels gaat al lang mee en is zeker niet slecht.  

Ondertussen is de visie op bewegingsopvoeding sterk veranderd. 

Meer en meer wordt er belang gehecht aan een goede voetondersteuning bij 

bewegingsactiviteiten. 

Daarom dragen de kinderen van het lager turnpantoffels of sportschoenen. 

 

● Leerlingen die om medische redenen niet kunnen deelnemen aan de sportlessen brengen 

hiervoor een schriftelijke verklaring mee (ouders of arts). Ze zijn wel in de les aanwezig. 

 

● ZWEMKLEDIJ: 

Als gebruiker van het gemeentelijk zwembad volgen we het zwembadreglement: 

Men mag de kleedcabine enkel verlaten in propere en fatsoenlijke zwemkledij.   

Onder zwemkledij wordt verstaan: 

-een zwembroek en eventueel een surf T-shirt 

-een badpak of een wetsuit. 

(zwemshorts en strandkledij worden niet toegelaten) 

 
 

 

16.8. Hygiëne 

De school waakt over de algemene lichaamshygiëne. 

Indien deze niet in overeenstemming kan gebracht worden met de algemene norm, kan de 

school eisen dat thuis de nodige maatregelen getroffen worden. 

Het haar is verzorgd. 

Er wordt een goede persoonlijke hygiëne nagestreefd. 
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16.9. Luizen 

Luizen zijn een algemeen voorkomend fenomeen. Het kriebelteam van onze school doet op 

regelmatige tijdstippen controle bij alle leerlingen. Indien bij een kind luizen worden 

vastgesteld, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Gevraagd wordt om  

onmiddellijk de haren met speciale shampoo te behandelen en de instructies op te volgen. 

Indien het probleem zo hardnekkig is, kan een onderzoek door de schoolarts worden  

aangevraagd, die in samenspraak met de directie, het kind tijdelijk de school kan ontzeggen 

tot een arts schriftelijk bevestigt dat het kind luizen- of netenvrij is. 

 

16.10. Zindelijkheid 

Bij de inschrijving wordt gepolst hoever uw kind staat in de zindelijkheidstraining, of  

uw kind dus al proper is of niet. In de eerste plaats is de zindelijkheidstraining de 

verantwoordelijkheid van de ouders. Dit vraagt veel tijd en geduld.   

In vergelijking met het kinderdagverblijf, de opvang thuis of bij grootouders heeft de  

kleuterschool minder tijd om verzorgend bezig te zijn. 

Indien uw kind nog niet helemaal proper is, zal de kleuterleidster de zindelijkheidstraining  

verder zetten. Wij rekenen hiervoor op uw medewerking. Het is immers belangrijk dat de  

aanpak op school en thuis dezelfde is. 

In ieder geval wordt op school de luier uitgelaten, op die manier voelt uw kind beter aan dat  

het nat is. 

Mogen we vragen uw peuter gemakkelijke kledij aan te doen om naar school te gaan (broek  

of rok die snel uit kan). Wij vragen ook dat uw kind voldoende reserve kleding bij zich heeft  

(verse onderbroekjes, sokken, onderhemd of T-shirt).  

Na twee weken volgehouden trainen lukt het meestal om zindelijk te worden. Indien dit niet  

het geval is, zoeken we samen naar een gepaste oplossing, in het belang van uw kind.  

Tips die je kunnen helpen om uw kind zindelijk te leren worden: 

● Kinderen leren door imitatie. Je kan uw peuter meenemen naar het toilet en ernaast zetten 

op het potje. Een broertje of zusje, vriendje, neefje of nichtje kan ook het goeie voorbeeld 

geven.  

● Zet uw peuter op vaste tijdstippen op het potje: telkens je de luier ververst, voor het 

middageten, voor en na het dutje, voor het avondeten, voor het slapengaan. Zindelijk 

worden is in de eerste plaats de behoefte leren vasthouden en pas loslaten bij de volgende 

keer op het potje. Dat leer je door regelmatig het potje boven te halen. Niet door achter de 

peuter aan te lopen en elk plasje te willen opvangen.  

● Laat uw peuter zijn pop of knuffel op het potje zetten. 

● Laat uw kind zelf de inhoud van het potje in de grote WC deponeren. Als het niet bang 

is, kan het ook zelf het toilet doorspoelen. 

● Geef uw kind gemakkelijke kledij zodat uw kind het broekje zelf naar beneden kan doen. 

● Zorg dat uw peuter ontspannen op het potje zit. Laat zijn twee voetjes op de grond rusten. 

Forceer het kind niet om een plasje te doen, het moet dan persen. De spieren ontspannen is 

de correcte manier om naar het toilet te gaan. 

● Geef uw peuter de tijd om te plassen. Plassen lukt beter als het zich ontspannen voelt.  

Het heeft geen zin het langer dan vijf minuten te laten zitten. 

● Onderbreek het spel niet voor een plasje. Wacht een dood moment af of een wissel 

tussen het ene en het andere spel. 

● Gaat uw kind op het potje zitten, geef het dan een compliment.  Komt er een plasje? 

Beloon het dan opnieuw. Deze complimentjes bekrachtigen het gedrag, waardoor uw 

peuter het gedrag opnieuw zal stellen. 

● Komt er niks of komt de plas net te laat, wees dan niet boos. Uw kind kan er echt niets 

aan doen. Moedig het aan: “volgende keer beter”. 
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16.11. Gezondheid 

Er wordt hiervoor de nodige inspanning verwacht:  

- door de ouders opdat de leerlingen in een goede fysische en psychische toestand de lessen 

zouden kunnen volgen. 

- door de school door ervoor te zorgen dat de leerlingen zich “thuis” zouden voelen. 

 

De ouders of de opvang worden op de hoogte gebracht als hun kind ziek (geworden) is op 

school. Zie punt 3.17 medicatie en ziek worden op school. 

 

Op school geldt een algemeen rookverbod zowel bij leerlingen als bij personeel. 

Snoep en kauwgom worden uit de school geweerd.   

 

16.12. Straffen en belonen 

 

16.12.1. Straffen 

Deze zijn erop gericht een negatief gedrag te veranderen.  

We willen rechtvaardig handelen en gaan na welke de redenen waren die tot een bepaald 

gedrag geleid hebben.  

Schriftelijk te maken strafwerk vermeldt de reden ervan. 

Bij een ernstige ‘overtreding’ kan de ‘rode kaart’ ingeschakeld worden. 3x een rode kaart 

krijgen betekent een uitsluiting van een volgende buitenschoolse activiteit. 

 

16.12.2. Belonen 

Aanmoediging en bemoediging worden niet gespaard.  

Samen (gelukkig) leven en leren kan maar slagen door gemotiveerde afspraken na te leven. 

 

16.13. Gsm 

Deze zijn voor de leerlingen verboden, juist zoals alle andere storende voorwerpen. 

Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de directie. 

 

16.14. Leren leren 

 

16.14.1. We werken met het VELOO-project 

‘t Veloo-project ondersteunt en begeleidt ons bij het uitbouwen van een goede leeromgeving.  

Het biedt een concreet stappenplan om kinderen zelfstandiger te leren leren. Dit project biedt 

zeer veel structuur aan de kinderen. Iedere maand werken we met onze mascotte “Flos” aan 

een andere bouwsteen en leerhouding. Dit project wordt zowel in kleuter als lager gebruikt. 

 

16.15. Huiswerk 

Huistaak wordt toegelicht op de ouderavond. 

Er zijn verschillende vormen. Huistaken vormen een contactmiddel tussen thuis en het 

klasgebeuren. In de opdracht wordt – in de mate van het mogelijke – rekening gehouden met 

hoeveelheid, moeilijkheidsgraad en de leerling zelf. Het aantal dagen huiswerk per week is 

afhankelijk van het leerjaar waarin je kind zich bevindt. 

 

16.16. Studie 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond wordt er avondstudie georganiseerd en dit vanaf 

het 4de leerjaar. Er wordt hiervoor een kleine bijdrage gevraagd. 

De avondstudie gaat door van 16.15 uur tot 17.00 uur. 
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16.17. Agenda van uw kind 

De agenda wil een goed contactmiddel zijn tussen school en gezin. Een functioneel gebruik 

ervan draagt bij tot de algemene vorming van je kind. De agenda wordt zowel door de 

leerkracht als ouder(s) wekelijks ondertekend. 

 

16.18. Rapporteren over uw kind 

Bij elk seizoen (herfstvakantie - winterrapport - lenterapport – zomerrapport) is er 

rapportering. 

Eind januari is er een winterrapport met bespreking: de ouders halen dit rapport op.  

Op het einde van het schooljaar is er een zomerrapport met een gesprek. 

Gelieve bij elk rapport jouw feedback te geven in het voorziene kader. Dit is van groot belang 

voor het kind en de leerkracht. 

 

16.19. Verbeterwerk 

Tijdens de schooldagen maken leerlingen heel wat oefeningen, vullen ze de leerboeken, 

werkschriften en oefenboeken aan, maken ze allerlei taken en werken op oefenblaadjes of in 

kladschriften. 

Dat leidt tot aardig wat verbeterwerk voor de leerkracht als die alles tot in de details wil 

nazien. 

Niet alle verbeterwerk is echter even zinvol of is even noodzakelijk om het leren van de 

kinderen te verbeteren. 

Een werkgroep vanuit de directies heeft zich over dat verbeterwerk gebogen en komt tot de 

vaststelling dat niet alles steeds schriftelijk moet verbeterd worden vermits de leerkracht de 

leerlingen voortdurend evalueert tijdens hun leerproces. Hierdoor komt voor de leraars tijd 

vrij om foutenanalyses te maken. Op die manier kunnen ze het individuele leerproces 

voortdurend en beter bijsturen. 

Concrete afspraken in dat verband zullen toegelicht worden op de infoavond van uw kind. 

 

16.20. Middagtijd voor onze schooleters wordt zinvol ingevuld 

Het oudercomité heeft een speelhuisje gesponsord. Over de middag wordt het speelhuisje 

geopend. Kinderen uit het 5de lj runnen het speelhuisje. 

Door middel van het lenen (en terugbrengen) van het speelgoed wordt er respectvol omgegaan 

met het materiaal en met elkaar. Kinderen kunnen ook voetballen, basketten, op de klimtoren 

spelen, gewoon met de bal spelen,... Dit alles is te volgen op een speelplaatsrooster. 

 

Vanaf 1 september 2016 wordt er in de refter om stilte gevraagd (15 min). Kinderen kunnen 

op die manier in alle rust eten en worden zo niet opgejaagd door de andere kinderen. Kinderen 

die zich niet aan de afspraak kunnen houden, worden uit de groep genomen. Zij staan dan 

tegen de muur en wachten als laatste om te eten. Gebeurt het meermaals dat de kinderen 

aangesproken worden omdat ze zich niet aan de afspraken kunnen houden, dan krijgen de 

kinderen na het eten een doe-taakje in de refter (bv. tafels en stoelen reinigen,…). 

De leerlingen kunnen de toegang tot de refter geweigerd worden wanneer ze zich niet  

gedragen naar de gemaakte afspraken. We hopen met deze initiatieven dat leerlingen echt 

plezier mogen beleven aan hun middagpauze. 

 

Onze peuters kunnen na het middageten echt genieten van een middagdutje.  

De slaapklas bevindt zich naast het vernieuwd sanitair blok, zodat de slapers daar in een 

rustige ruimte kunnen slapen.  

Er wordt ook gewerkt met een slaapschriftje zodat ouders weten wanneer hun kind mee gaat  

naar de slaapklas en of hij/zij slaapt of niet. De peuters kunnen slapen tot 13.30 uur. 
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16.21. Verjaardagen 

Elke verjaardag wordt op een feestelijke manier in de klas gevierd. 

De kinderen brengen geen geschenkjes mee van thuis. 

Mogen we ook vragen om geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes uit te delen op school. 

Dit kan discriminerend werken bij kinderen die geen uitnodiging krijgen. 

Gelieve op het instemmingsformulier aan te duiden als het adres van uw kind mag  

doorgegeven worden voor uitnodigingen van niet commerciële aard (verjaardagen, clubs,  

jeugdbeweging, …). 

 

 

17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 

tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, 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 lesuren moet   

            plaatsvinden; 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de     

            revalidatie blijkt; 

- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist  

            is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd 

verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 

 

 

18. PRIVACY 

 

18.1. Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 

computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 

organiseren.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende 

de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke 

toestemming van de leerlingen of hun ouders.  

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze 

gegevens, betreffende de gezondheidstoestand, te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten 

verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

 

18.2. Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden:  

De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de 

overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking 

heeft.  

Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens 

doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie 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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18.3. Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de nieuwbrief.  

De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit 

dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de 

activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk 

moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen 

beelden van je kind meer publiceren.  

 

18.4. Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind.  

Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor 

gevraagd worden, bedragen 0,10 euro per kopie. De school kan geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op medeleerlingen. Elke kopie moet persoonlijk en vertrouwelijk behandeld 

worden. Ze mag niet verspreid worden noch publiek gemaakt worden en mag enkel gebruikt 

worden in functie van de onderwijsloopbaan van het kind. 

 

 

19. PARTICIPATIE 

 

19.1. Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals 

een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 

samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens 

gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

 

19.2. Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

 

20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 
De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die 

opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school: 

www.bamomoorsele.be. 

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van 

de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via 

de nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

  

http://www.moorsele.be/
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21. RICHTPRIJZEN VOOR MAXIMUMFACTUUR 

 
 

KLAS 

 

OMSCHRIJVING KOSTPRIJS 

Peuters / 1ste kleuter Schoolreis Speeldorp De Jungle - Zwevezele 

Activiteiten i.v.m. W.O. 

Schoolconcert 

Toneelvoorstelling 

25,00 

  9,00 

  4,00 

  7,00 

45,00 

 

 

2de kleuter Bokkeslot 

Schoolreis De Sierk 

Sportdag 

Activiteiten i.v.m. W.O. 

 

  7,20 

22,00 

  2,00 

13,80 

45,00 

 

 

3de kleuter Bokkeslot 

Schoolreis De Sierk 

Sportdag 

Slapen op school  

Schoolconcert  

Zwemmen 

 

  7,50 

22,00 

  2,00 

  8,00 

  4,00 

  1,50 

45,00 

 

 

1ste leerjaar Schoolreis Brugge 

Schoolvoorstelling 

Studiereis Klokhuis Zwevegem 

Schoolconcert 

Zwemmen en vervoer 

Activiteiten i.v.m. W.O. of sport 

 

29,50 

  7,00 

15,00 

  4,00 

22,50 

12,00 

90,00 

 

 

2de leerjaar Schoolreis Gent 

Schoolconcert 

Zwemmen 

Toneel 

Sportdag 

Activiteiten i.v.m. W.O. of sport 

27,00 

  4,00 

22,50 

  7,00 

10,00 

19,00 

90,00 
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3de leerjaar Schoolreis Pairi Daiza 

W.O.-uitstap Fazantenhof 

MOEV-activiteit ‘Alles met de bal’ 

Schoolvoorstelling 

Schoolconcert 

Activiteiten i.v.m. W.O. of sport 

Zwemmen en vervoer 

25,00 

17,00 

  8,00 

  3,00 

  4,00 

13,50 

22,50 

90,00 

 

 

4de leerjaar Schoolreis Brussel 

Schoolvoorstelling 

Schoolconcert 

Sportactiviteit 

Zwemmen badhuis Menen 

Zwemmen en vervoer 

Activiteit i.v.m. W.O. of sport 

 

28,00 

  7,00 

  4,00 

10,00 

  2,50 

22,50 

16,00 

90,00 

 

 

5de leerjaar Uitstap Brugge 

MOEV-activiteit 

Schoolconcert 

Schoolvoorstelling 

Sportactiviteit 

Activiteiten i.v.m. W.O. of sport 

Zwemmen en vervoer 

 

15,50 

17,00 

  4,00 

  3,00 

10,00 

18,00 

22,50 

90,00 

 

 

6de leerjaar India-inleefatelier 

Schoolconcert 

Studiereis W.O. 

Activiteit i.v.m. studiekeuze 

Sportactiviteit 

Boekentoe - Gavers 

Zwemmen en vervoer 

 

12,00 

  4,00 

22,00 

  3,50 

10,00 

16,00 

22,50 

90,00 
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Onze wens voor 
 

 

onze leerlingen … 
 

 

Je mag zijn 

wie je bent en zoals je bent  

met fouten en gebreken,  

om te kunnen worden  

die je in je aanleg bent,  

maar zoals je je nog niet kunt vertonen  

en je mag het worden  

op jouw wijze en in jouw uur. 

 

    Vanwege de directie en de leerkrachten. 
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