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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. 

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

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 in het begin van elk schooljaar een 

infoavond. U 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 het rapport. 

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 vraagt u aan de leerkracht zelf of via de 

directie. 

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

Wij verwachten dat u 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. 

 

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 08u45 en eindigt om 15u35. Wij verwachten dat je 

kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat je ons voor 09u15 uur verwittigt bij 

afwezigheid van uw kind. 
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Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

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

aanpak zoeken. 

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. 

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 er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer 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. 



Sint-Lutgardisschool 
Bovenkassei 12A – 9506 Zandbergen 

 

4 

2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN  

Alle ouders van kinderen geboren in 2011 en van kinderen die van school veranderen (kleuter of 

lager onderwijs) kunnen in het voorjaar van 2013 hun kind al in de nieuwe school inschrijven. In 

vergelijking met de vorige jaren zijn er wel enkele nieuwe regels, als gevolg van een nieuw decreet 

op het inschrijvingsrecht. Het decreet heeft de voorrangsregeling uitgebreid en spoort de scholen 

aan om te streven naar een sociale mix op school. Uitgebreide info over het nieuwe 

inschrijvingsrecht is te vinden op de website van het ministerie van onderwijs: 

www.ond.vlaanderen.be/gok/ouders/inschrijvingsrecht. 

Wat moeten ouders weten over inschrijven in een gewone basisschool in Geraardsbergen? 

Vooreerst dat de inschrijvingsperiode ingedeeld is in 3 deelperioden: 

1. In de maand februari (van 1 tot en met 28 februari) kunnen broers en zussen inschrijven en 

kinderen van schoolpersoneel. Deze kinderen hebben voorrang op alle anderen, maar alleen 

als dit in februari gebeurt. 

Met broers en zussen wordt bedoeld: 

- broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op    

  hetzelfde adres. 

- halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op  

  hetzelfde adres. 

- kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen  

  gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb stiefbroers –en zussen). 

 

2. Van 1 maart tot en met 14 maart mogen alle kinderen ingeschreven worden, maar hanteren 

alle scholen een methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Deze 

methode is wettelijk bepaald. 

De scholen zijn dan verplicht om de ouders een aantal vragen te stellen over de sociale 

gezinstoestand, bijvoorbeeld of het gezin een schooltoelage ontvangt. Afhankelijk van de 

antwoorden worden de kinderen ingeschreven als een “indicatorleerling” of een “niet- 

indicatorleerling”. De scholen hebben op voorhand moeten vastleggen hoeveel plaatsen zij 

voor beide groepen voorbehouden, met het oog op een evenwichtige sociale mix. 

Voor alle ouders die geen broer of zus inschrijven en die geen schoolpersoneel zijn, is het 

aan te raden om in deze periode in te schrijven. Kinderen die in deze periode ingeschreven 

zijn, hebben voorrang op kinderen die later ingeschreven worden. 

 

3. Vanaf 17 maart begint de periode van de vrije inschrijvingen. Er zijn geen voorrangsregels 

of methodes meer. Alleen het tijdstip telt. Zoals gezegd komen deze kinderen wel na de 

anderen en kan het hier en daar misschien gebeuren dat er geen plaats meer is, al is die 

kans in Geraardsbergen en deelgemeenten eerder klein. 

 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

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

voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over 

deze voorwaarden.) 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/gok/ouders/inschrijvingsrecht
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3 OUDERLIJK GEZAG 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

en extra aandacht bieden. 

3.2 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. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kunnen de ouders met de school afspraken maken over  

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

genomen. 

 

4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een 

leerling 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 

school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.  

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
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5 AFWEZIGHEDEN (ZIE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4)        

5.1 Wegens ziekte 

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

verplicht.  

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

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

- Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, 

de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een 

briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk. 

- Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

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

de schooluren plaats vinden. 

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

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

5.2 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 voor 

maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar. 

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. 

5.3 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. (Zie 

ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 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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6 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS 

ACTIVITEITEN) 

Doel: uitstappen in het kader van ontwikkelingsdoelen en eindtermen aangepast aan de 

leeftijdsgroep. 

6.1 Eéndaagse uitstappen 

- Aanbod: Zie bijdrageregeling achteraan. 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse 

uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, 

dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-

murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

6.2 Meerdaagse uitstappen 

- Aanbod: Om de 2 jaar gaan we met het 5e en 6e leerjaar op bosklassen. 

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de 

ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 
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7 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 7) 

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 

de leerplandoelen 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 de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 

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: 

- De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep 

indienen bij de directie. 

- De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen. 

- De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.  

- De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing. 

- Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een 

aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur 

beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. 

- De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. 
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8 ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

PUNT 5)  

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

schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. 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. 

 

9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 6)  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

Wanneer een leerling 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 strafwerk; 

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

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

een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een 

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

opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een schorsing van één dag; 

- een schorsing van meerdere dagen; 

- een uitsluiting. 

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

volgende procedure gevolgd: 

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

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een 

gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf 

dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 

3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 
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4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing 

wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen 

aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. 

Beroepsprocedure: 

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

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 

samenwerking).  

2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De 

leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze 

beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende 

brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

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

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. 
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10 BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

PUNT 8)  

 

Verplichte activiteiten per klas 

Zie lijst bijdrageregeling achteraan in het schoolreglement. 

Totaal voor het schooljaar 2013-2014 

Kleuteronderwijs: 

     2,5 en 3-jarigen: max. €25 

     4-jarigen: max. €35 

     5-jarigen en leerplichtigen: max. €40 

Lager onderwijs: 

     Elk leerjaar: max. € 70 

Niet verplicht aanbod per klas 

Zie lijst bijdrageregeling achteraan in het schoolreglement. 

Meerdaagse uitstappen 

Max € 405 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

Zie lijst bijdrageregeling achteraan in het schoolreglement. 

 

 

10.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 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. 

10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

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

met de directeur Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
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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 inschakelen van een 

incassobureau. 
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11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE 

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 

 

12 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 

De VZW Vrije Katholieke Basisschool – Bovenkassei 12A – 9506 Zandbergen 

Maatschappelijk doel: [zie statuten]  

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 Interdiocesaan Centrum, 

Guimardstraat 1 , 1040 Brussel 

Polisnummer: 5756034 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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

 

13.1 Verkeersveiligheid 

- Voor de ouders: maak onze schoolomgeving verkeersveilig: laat de doorgang vrij, parkeer 

reglementair. 

- Voor de kinderen: volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichter. 

13.2 Medicatie 

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

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

hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts 

om hulp verzoeken. 

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

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

dosering en toedieningswijze bevat.  

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

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of 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. 

13.3 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 

- Wie: de leerkracht van toezicht. 

- Hoe: dient de nodige zorgen toe. 

Ziekenhuis: Stedelijk ziekenhuis te Geraardsbergen 

Dokter:Indien bereikbaar en gekend, zal steeds de huisarts gecontacteerd worden. 

Verzekeringspapieren 

 Contactpersoon:De Heer Johan De Cooman 

 Procedure:deze documenten worden op school opgemaakt en aan de ouders bezorgd. De 

ouders sturen deze documenten naar: Interdiocesaan Centrum, Dienst Verzekeringen, 

Handelsstraat 72,1040 Brussel. 

13.4 Roken is verboden op school! 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.  
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14 LEEFREGELS 

14.1 Gedragsregels: zie pedagogisch project. 

14.2 Kleding 

Afspraken i.v.m. kledij: Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden 

kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. 

Afspraken i.v.m. hoofddeksels:petten en andere hoofddeksels zijn niet toegelaten in de lokalen. 

Bijkomende afspraken kunnen zijn: 

Alle leerlingen dragen het voorgeschreven uniform. Aankoop uniform… 

14.3 Persoonlijke bezittingen 

Verboden 

In het gebouw: 

 Het gebruik van een GSM door de leerlingen. 

 Speelgoed van thuis enkel na toelating door de klasleerkracht. 

Op de speelplaats en in het gebouw: 

 Multimedia-apparatuur: elektronische spelletjes enkel na toelating door klasleerkracht. 

 Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden 

 Juwelen (niet verzekerd) 

14.4 Milieu op school 

 Samenwerking met gemeente Geraardsbergen 

 Schoolacties: Jaarlijkse opruimactie “Zwerfvuil” 

 Verwachtingen naar de ouders: navulbare drankflesjes en brooddozen meegeven naar 

school. Geen aluminiumfolie of plastiek zakken. 

 Verwachtingen naar de kinderen: geen verpakkingen op de speelplaats weggooien maar in 

de vuilbakken. 

 Gesorteerde ophalingen i.s.m. “Sita”. 

14.5 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. 

14.6 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de 

school als volgt te werk: 
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 Preventief 

 Gesprek kind – kind 

 Gesprek kind(eren) – leerkracht (1e fase) 

 Gesprek kind(eren) – zorgcoördinator, CLB (2e fase) 

 Sanctioneren 

 In extreme gevallen kan een kind geschorst of verwijderd worden  

Het verloop van deze fasen staat in detail op de schoolwebsite, onder de rubriek “zorgbeleid” 

14.7 Bewegingsopvoeding 

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

vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 

15 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. 

 

16 PRIVACY 

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 te laten verbeteren als ze 

fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, op folders, en dergelijke. 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.  
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17 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.slz.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 een briefje. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het 

document. 
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BIJLAGE   SCHOOLREGLEMENT 
 

BIJDRAGEREGELING  SCHOOLJAAR  2013-2014 

Beste ouders, 

Deze prijzen zijn een raming op basis van het voorbije schooljaar. Prijswijzigingen 

van leveranciers of dienstverleners en eventuele bijkomende activiteiten kunnen 
voor een meerprijs zorgen. 

Jullie worden vooraf van elke activiteit schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

Wij vragen een bijdrage voor (verplicht): 

Groep Omschrijving 
Bedrag 

ZWEMMEN 
Inkom + vervoer (Gratis voor het 6e leerjaar) 2,00 

TURNKLEDIJ 
T-shirt 10,00 

Turnboek 8,00 

Turnzak 6,00 

Leeruitstap Afhankelijk van bestemming en activiteit 

(Vervoer inbegrepen) 

10,00 à 20,00 

Schoolreis Afhankelijk van bestemming en activiteit 

(Vervoer inbegrepen) 

20,00 à 25,00 

Kleuteruitstappen De grote giraf 11,00 

Bosuitstap, afhankelijk van bestemming 2.00 – 5.00 

Sportdag Op school Gratis 

 Buitenschools: afhankelijk van bestemming 

en activiteit 

4,00 à 12,00 
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U kunt intekenen voor (vrij): 

Groep Omschrijving 
Bedrag 

MAALTIJDEN 
Warme maaltijd kleuters 2,70 

Warme maaltijd lagere school 3,00 

Klein broodje (meerdere soorten 

beleg) 

1,80 

Groot broodje (meerdere soorten 

beleg) 

2,50 

Drank Lagere school (1/1)            0,60 

Opvang Per begonnen half uur (3e kind aan 50 

%) 

          0,60 

Bus 

(3e kind aan 50 %) 

Uw kind rijdt (bijna) alle dagen ’s 
morgens en ’s avonds mee (1/1) 

25,00 

Uw kind rijdt regelmatig mee, meer 

dan de helft van het totale aantal ritten 
per maand (3/4) 

20,00 

Uw kind rijdt alle dagen enkel ’s 
morgens of ’s avonds mee (1/2) 

15,00 

Uw kind rijdt nu en dan eens mee, niet 

meer dan ¼ van het totale aantal 
ritten per maand 

10,00 

Minder dan 8 ritten: €1 per rit  1,20 

Abonnementen Dopido / Dokadi / Doremi 30,00 

Jaarabonnement Zonnekind / Zonnestraal / Zonneland 35,00 

Koekoek 25,00 

Kadoze / Kadee 27,00 

Leesfan 26,00 
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Klap 19,50 

 

Kits 21,50 

Boektoppers (pakket) 19,00 

Boektoppers (abonnement) 30,00 

National Geographic Junior (Basis) 34,95 

National Geographic Junior (Plus) 44,95 

Vlaams Filmpje 30,00 

Leesleeuw 29,95 

Bosklassen Tweejaarlijks voor 3e graad lagere 

school 

180,00 

Sportactiviteiten Interscholen op woensdagnamiddag 

(lagere school - S.V.S.): afhankelijk 
van bestemming en activiteit (Vervoer 

+ drankje inbegrepen) 

3,00 à 6,00 

Boeken Kerstboek 5,50 

 

 

Vakantieblaadjes 

Paasboek 5,50 

Vakantieboek 5,50 

3e kleuterklas t.e.m. 6e leerjaar 6,70 

Foto’s Individuele en klasfoto’s  

Toneelvoorstellingen Afhankelijk van activiteit en 

bestemming 

4,00 à 

14,00 
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