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AFWEZIGHEDEN 
 

Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet 

gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk dat bij een 

langere afwezigheid toch een seintje aan de directeur of kleuterleidster gegeven 

wordt. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen.  

Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken 

minder goed geïntegreerd in de klasgroep. 

Voor kinderen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek op zesjarige leeftijd nog 

in het kleuteronderwijs zitten, geldt dezelfde reglementering als voor de leerlingen 

van de lagere school. 

 

Gewettigde afwezigheden: 
 

Voor de lagere school is een medisch attest vereist als het kind méér dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen ziek is.  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende 

kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.  Dergelijk briefje kan slechts 4 

maal per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  Vanaf de vijfde keer 

is een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school en bezorgen het 

attest zo vlug mogelijk.  

Ook volgende afwezigheden zijn van rechtswege gewettigd: 

 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of 

aanverwant van het kind 

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. in het kader van een 

echtscheiding) 

 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht  

 het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet 

erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. 

Concreet gaat het over: 

 Islamitische feesten: Suikerfeest en Offerfeest (1dag) 

 joodse feesten 

 orthodoxe feesten 

De ouders bezorgen zo vlug mogelijk voor deze afwezigheid een officieel document 

aan de school. 
 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 
 

Deze categorie afwezigheden verleent de school de autonomie om in te spelen op 

specifieke situaties.  U kunt zich hiervoor steeds tot de directeur wenden. 

De leerkracht, noch de directeur kan aan kinderen van de lagere school de 

goedkeuring geven om vroegtijdig een vakantie te beginnen of later te beëindigen. 

De school zal het CLB contacteren als ze twijfels heeft over een medisch attest. 
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Problematische afwezigheden 
 

De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk! Het is in het belang van 
uw kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 
missen, lopen meer risico op achterstand. Ze worden ook minder goed opgenomen 
in de leerlingengroep. 
Daarnaast zijn er ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een 
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de 
engagementsverklaring)  
Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt 
de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden 
uitgenodigd voor een gesprek.  
 

ENGAGEMENTSVERKLARING 
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding 
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te 
maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in 
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we 
duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het 
effect ervan  evalueren. 
 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders - Oudercontacten 
 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is 
goed dat je zicht hebt op de werking van de school.  
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. (zie ‘contact ouders-school’) 
 
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien 
je  niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  
 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, kan je op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind, de zorgjuf of 
met de directeur. 
 
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 
 
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de 
evolutie van je kind.  
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  
 

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 en voor 
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het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Meer 
hierover kan je lezen in ‘Schooltijden’.   
Het is aangewezen dat elk kind iedere morgen kan genieten van het gezamenlijke 
klasonthaal. Daarom vragen wij je als ouder te engageren om je kind op tijd naar 
school te brengen, zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs. De school begint 
om 8.40 u en eindigt om 15.20 u. 
Als je kind meermaals te laat in de school komt, zullen wij dit opvolgen en je 
daarover uitleg vragen. Blijvend te laat komen (in de lagere school) wordt 
doorgegeven aan het ministerie. 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij 
problematische afwezigheden. Je kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.  
 
Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding.  
 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat 
we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
digitaal leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten 
nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood 
aan individuele zorg.  
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee 
als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan 
het gewone lesprogramma kan deelnemen. We kunnen ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Uiteraard 
gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal 
afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. 
 
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van 
je kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school 
kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 
samen maken opvolgt en naleeft.  
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in 
het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde 
taalvaardigheid Nederlands.  
 
Onze school voert een talenbeleid. We engageren er ons toe alle kinderen zo goed 
mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling en het leren in het Nederlands.  
Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en 
tegenover de extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die we als 
school nemen om de taalontwikkeling van je kind te ondersteunen. We vragen ook 
om je kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Dit kan 
onder meer door:  
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 Zelf Nederlandse lessen te volgen. 

 Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken 
van het huistaak, bij het leren van de lessen, … (bv. je kind in de studie laten 
blijven) 

 Je kind inschrijven in een lokale sportclub of jeugdbeweging. 
Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement 
daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
 

EEN – OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN 
(=EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) 

 

Uw kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één 
schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. Het streefdoel is dat alle 
leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten die één dag of langer duren.  
Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan uw 
kind geven. 
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als 
principiële toestemming voor deelname aan die uitstappen.  
Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit 
minder dan een volledige lesdag duurt. 
Als u niet wenst dat uw kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één 
dag of langer duren, dient u dat voorafgaand aan de activiteit schriftelijk te melden 
aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school 
aanwezig zijn. 
Soms wordt er een beroep gedaan op de ouders om mee in te staan voor het 
vervoer van de leerlingen om zo de onkosten te drukken. Ouders die klassen 
begeleiden en/of kinderen vervoeren zijn hiervoor via de school verzekerd. 
 

GETUIGSCHRIFTEN 
 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan 
iedere regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft 
bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in 
onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een attest uitreiken. 
 
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon 
lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt 
deze wel een attest. 
 
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over 
zijn/haar leervorderingen. Je kan inzag in en toelichting bij de evaluatiegegevens 
krijgen.  
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Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing 
van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde 
leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal 
de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die 
hij/zij toont, zeker een rol spelen. 
 
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 
 
De voorzitter en alle leden van de  klassenraad ondertekenen het schriftelijk 
verslag. 
 
Beroepsprocedure: 
 
Indien u als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs, kan u beroep instellen. De beroepsprocedure wordt 
hieronder toegelicht.  
 
Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 
meegerekend). 

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen 
binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken 
van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 
uitdrukkelijk aanvragen. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde 
dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet 
opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders via aangetekende 
brief op de hoogte van de beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of 
van de klassenraad kunnen ouders via aangetekende brief beroep 
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Dhr. Willy Brion 
Afgevaardigd-beheerder van de VZW KOBArT 
Noorderlaan108  -  2030 Antwerpen 
 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
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 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

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

7. De ouders worden nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. Ouders kunnen zich daarbij 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om 
een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

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

9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen 
ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep 
gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een 
aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan 
de ouders ter kennis gebracht. 

 

HOUDING EN GEDRAG 
 

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

 

De leerlingen worden met de voornaam aangesproken, de leerkrachten met 
juffrouw of meester. We verwachten dat de leerlingen zich beleefd gedragen 
tegenover de leerkracht en de medeleerlingen.  Ze stellen zich verdraagzaam op 
tegenover de anderen.  
Pesten hoort niet thuis op onze school! We hebben er samen aandacht voor en 
stellen alles in het werk om het te voorkomen. (zie in onze infobrochure: 
‘Omgangsvormen  Pestpreventie) 
We gebruiken geen GSM, walkman of andere apparaten die niet thuishoren op 
school tijdens de schooluren. 
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BEGELEIDENDE MAATREGELEN 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 
kunnen we in overleg met uw kind en eventueel met u een begeleidende maatregel 
voorstellen. De school wil hiermee uw kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
 
Mogelijke  begeleidende maatregelen zijn: 

 Een gesprek met uw kind en/of met u als ouders 

 Een verwittiging in de agenda 

 Een straf, te schrijven of uit te voeren 

 Een tijdelijke verwijdering uit de les en/of een aanmelding bij de directie,.. 

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

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

 Een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

 Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 

 Een bemiddelingsgesprek 

 No blame-methode bij een pestproblematiek 

 Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van 
bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een 
onafhankelijk persoon. 
Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat 
zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een 
tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen 
om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij/Zij brengt ja dan per brief op 
de hoogte. 

 
ORDEMAATREGELEN 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 
Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 
Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda 

 een strafwerk 

 een specifieke opdracht  

 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
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TUCHTMAATREGELEN 
Wanneer het gedrag van uw kind de goede werking van school ernstig verstoort of 
de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of 
anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een 
tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het 
lager onderwijs. 
 
Hopelijk komt het nooit zover, maar mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal 1 of max. 15 opeenvolgende schooldagen 
- een definitieve uitsluiting. 
 
Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met 
ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure 
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om 
de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie 
aangewezen is. 
 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u 
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan 
en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk 
kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, 
indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan 
worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

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 
per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan 
de ouders. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een 
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders 
en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde 
dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun 
vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het 
advies van de klassenraad. 
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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 bij een definitieve 
uitsluiting. 
 

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 en de basisschool moenten 
dan mee zoeken naar een oplossing. 
 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren 
opnieuw in te schrijven. 

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

Wanneer uw kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure (tijdelijk) wordt uitgesloten, is uw kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van uw 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 u als ouder één maand de tijd om uw 
kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw 
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 uw kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
bekend gemaakt aan de ouders.  

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 via een aangetekend schrijven beroep 
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
Dhr. Willy Brion 
Afgevaardigd-beheerder van de vzw KOBArT 
Noorderlaan108  -  2030 Antwerpen 
 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
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 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

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

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen 
voor een gesprek. Ouders kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 
leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste 10 
dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is 
enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4. 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. 

5. De voorzitter van de beroepscommissie 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. 
Indien u vragen heeft bij de genomen tuchtmaatregel, kan u zich wenden tot de 
Commissie inzake  Leerlingenrechten – Koning Albert II-laan 15 , 1210 Brussel 
 

INSCHRIJVINGEN 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen 
met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft 
een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders 
beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een 
nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van 
een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot 
het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast 
programma haalbaar ziet, zie ook bij ‘Engagementsverklaring  Individuele 
begeleiding’). 
 

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde. 
Wanneer je kind beschikt over een verslag, schrijft de school in onder ontbindende 
voorwaarde. Vervolgens organiseert de school een overleg met de ouders, de 
leerkracht, het zorgteam en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de 
leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  
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Indien na het overleg de school onmogelijk uit kunnen voeren van de aanpassingen 
bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een 
andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet 
inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de onmogelijkheid. 
 
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag maar tijdens de schoolloopbaan de 
nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde 
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de 
school een overleg met de leerkracht, het zorgteam, de ouders en het CLB.  Op 
basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de 
leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 
daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
 
Nieuwe leerlingen eerste leerjaar 
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 
januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van 
het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na 
goedkeuring door de klassenraad èn gunstig advies van het CLB.  
Indien de klassenraad een negatieve beslissing neemt, worden de ouders hiervan 
schriftelijk verwittigt met een gemotiveerd verslag voor de 10de schooldag van sept. 
Als hij/zij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 
januari van het lopende schooljaar, moet hij/zij bovendien aan een van de volgende 
voorwaarden voldoen: het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een 
door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen 
aanwezig zijn geweest. 
 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs 
instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de 
resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat 
aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor 
anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 
 

ONDERWIJS AAN HUIS 
 

Alle leerlingen hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende 
voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval 
(vakantieperiodes meegerekend). 

2. Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen.  
Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve 
schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode 
doorlopen).Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen 
afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk 
onderwijs aan huis. 

3. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur. De 
aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de 
school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor 
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chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een 
geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit 
blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. 

4. De afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling 
bedraagt ten hoogste10 km. 

5. Een leerling die wegens ziekte of ongeval, op weekbasis, minder dan halftijds 
op school aanwezig kan zijn. 

 
Deze ouders kunnen gelijktijdig ook een aanvraag indienen voor synchroon internet 
onderwijs. De school neemt dan contact op met de vzw Bednet. De school en de 
ouders maken concrete afspraken over de opvolging en evaluatie. 
 
 

RECLAME- EN SPONSORBELEID 
 
Het schoolbestuur neemt volgende standpunten in met betrekking tot sponsoring, 
giften of schenkingen en reclame: 

 reclame of sponsoring moet verenigbaar zijn met ons opvoedingsproject; 

 het mag geen schade berokkenen aan de geestelijke of lichamelijke 
ontwikkeling van het kind; 

 zowel de sponsor als zijn product moeten aanvaardbaar zijn voor de school; 

 politieke propaganda mag niet gevoerd worden; 

 handelsactiviteiten mogen verricht worden voor zover ze geen daden van 
koophandel zijn en ze verenigbaar zijn met onze onderwijsopdracht; 

 de verstrekte leermiddelen op verplichte activiteiten moeten vrij blijven van 
reclame; 

 bij facultatieve activiteiten mag meegedeeld worden dat de activiteit geheel of 
gedeeltelijk ingericht wordt door middel van een gift of een gratis of onder de 
prijs geleverde prestatie van een sponsor.   

 
Ons oudercomité heeft een sponsorplan uitgewerkt. Personen en bedrijven die de 
school willen sponsoren krijgen daar steeds de vermelding van hun logo en bedrijf 
voor terug op één of meerdere evenementen die de school organiseert. 
U kan steeds de voorzitter vragen om dit sponsorplan te verduidelijken. 
 
Vragen hierover kunt u stellen aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 
Adres: Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi, t.a.v. 
Marleen Broucke – Koning Albert II-laan 15- 1210 Brussel – 02 553  
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
  

 ROOKVERBOD 
 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in 
zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen.  
 
Als u vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt 
getreden, kan u terecht bij de directeur. 
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Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen 
onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 
  

VERZEKERINGEN 
 

De school is verzekerd voor al haar leerlingen en leerkrachten voor ongevallen 
gedurende de tijd dat zij op school zijn en tijdens alle activiteiten die door de school 
worden georganiseerd. Deze verzekering dekt alleen lichamelijke letsels, materiële 
schade wordt niet vergoed.  
Wanneer er een ongeval gebeurt moet dit steeds gevolgd worden door een 
aangifte bij de schoolverzekering. Dit gebeurt digitaal via het schoolsecretariaat. 
Een gedeelte ( geneeskundig getuigschrift ) dient steeds ingevuld te worden door 
de behandelende geneesheer.  
 
 
Onze schoolverzekeraar, IC Verzekeringen nv – Handelsstraat 72 – 1040 Brussel 
(tel. 02 509 96 11 en info@icci.insure), zal zorgen voor de opvolging en de 
volledige afhandeling van het ongeval. Gelieve steeds contact met deze firma op te 
nemen voor een correcte financiële afhandeling. 
 

VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN EN ZITTENBLIJVEN 
 

Niet alle  leerlingen leren even vlot. Daarom willen we in ‘trapop’ die leerlingen 
extra hulp geven. Leerlingen die meer tijd nodig hebben in de klas of die langer met 
materialen moeten werken, krijgen extra aandacht. 
 
Er wordt op geregelde tijdstippen aan de hand van het leerlingvolgsysteem overleg 
gepleegd met de leerkracht, het zorgteam, de directeur en de afgevaardigde van 
het CLB. Dan volgt er een oudercontact waarop de leerkracht de ouders hierover 
zal inlichten. Wanneer een leerling van de lagere school moeilijkheden ondervindt 
in de klas kan hij, op vraag van de klastitularis, opgenomen worden in de zorgklas. 
Dit betekent dat de leerling naar de zorgleerkracht gaat om er individueel of in 
kleine groepjes onderricht te krijgen. De ouders worden op de hoogte gebracht als 
hun kind in de zorgklas wordt opgenomen. Ze worden hierover door de klastitularis 
of door de zorgcoördinator aangesproken. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
De school beslist ook, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school 
begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de 
school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dat omdat ze ervan overtuigd is dat dit 
voor uw 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 
uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind. 
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Richtprijzen schooljaar 2019-2020 
  Drank+ refter     

 Remgeld € 4,00 

 Melk  € 5,00 

 Water  gratis 

 Abonnementen     

 Pakket Boektoppers kleuters € 20,00 

 Abonnement Boektoppers kleuters € 32,00 

 Pakket Boektoppers 2de tem 6de leerjaar € 20,00 

 Uitstappen     

 Zeeklassen ( 8 X € 40 ) € 320,00 

 Pennenzakkenrock € 7,00 

 Schoolreis 1e leerjaar € 15,00 

 Schoolreis 2e leerjaar € 18,00 

 Schoolreis 3e leerjaar € 18,00 

 Schoolreis 4e leerjaar € 18,00 

 Schoolreis 5e leerjaar € 15,00 

 Schoolreis kleuters € 5,00 

 Integratie-activiteit €  5,00 

 Sportactiviteiten + zwemmen     

 Turnpak € 18,00 

 Short € 9,00 

 T-shirt € 9,00 

 Turnzak € 4,00 

 Zwemmen € 3,00-4,00 

 Schaatsen € 6,00 

 Sportdag Zilvermeer € 6,00-8,50 

 Culturele activiteiten     

 Culturele activiteiten in de school € 6,00 

 Culturele activiteiten in de schouwburg € 7,00 


