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Beginselverklaring neutraliteit 
van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een 
lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het 
schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn 
ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen 
hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit. 

Wettelijk kader 

Open voor iedereen 
Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil 
genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat 
een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, 
ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de 
leerlingen’. 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het 
Kind 
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 

Democratisch burgerschap versterken 
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat 
en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een 
participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische 
samenleving. 

Actief pluralisme 

Verbondenheid stimuleren 
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, 
aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. 
Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en 
cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun 
aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en 
leefgemeenschap en in de samenleving. 

Diversiteit erkennen en respecteren 
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en 
cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, 
sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele 
voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de 
aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en 
begrip opbrengen voor andere opvattingen. 

Diversiteit als meerwaarde benutten 
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 
meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de 
verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van 
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inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen 
levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren. 

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst 

Lokale verankering 
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze 
gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, 
socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en 
cultuursector. 

Wereldburgerschap 
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze 
staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 

Duurzaamheid 
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst 
ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun 
aanbod en in hun manier van werken. 
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 2. PEDAGOGISCH PROJECT – goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen dd. 
24/06/2019  
 
2.1. Missie  
De gemeentescholen van Lubbeek bieden kwaliteitsvol onderwijs aan waar leerlingen uitgedaagd 
worden om op te groeien tot harmonisch ontwikkelde jonge mensen met een positief zelfbeeld en 
ambitie.  
Elk kind krijgt de kans om zijn eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en onder professionele 
begeleiding verder te ontplooien.  
Leerkrachten dagen leerlingen uit op hun persoonlijk niveau, het niveau van de naaste ontwikkeling, 
en rekening houdend met hun beginsituatie, waardoor ze gemotiveerd worden en zin krijgen om te 
leren.  
De leerling staat centraal.  
Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ook ingezet op de vaardigheden, competenties, 
het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind.  
Niet alleen het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe is belangrijk. De kinderen worden dan ook 
begeleid en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen leerproces.  
De leerlingen krijgen de kans om op te groeien in een veilige, stimulerende en positieve 
schoolomgeving.  
 
2.2. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling  
Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.  
Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Lubbeek.  
Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende 
onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.  
Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving 
en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.  
Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie.  
Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een 
democratisch verkozen gemeenteraad.  
Het schoolbestuur van Lubbeek is verantwoordelijk voor het inrichten van het onderwijs en stelt de 
scholen open voor alle kinderen, ongeacht de filosofische of ideologische overtuiging, sociale of 
etnische afkomst, sekse of nationaliteit. De vrije keuze van de cursus godsdienst of van de cursus 
niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.  
De scholen onderschrijven de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die door het Vlaams parlement 
zijn opgelegd, waarbij de door OVSG uitgewerkte leerplannen als uitgangspunt worden gehanteerd.  
Dit pedagogisch project vormt de basis voor de belangrijkste pijlers waarop goed basisonderwijs rust. 
Het is onze leidraad om garant te staan voor kwalitatief onderwijs in de gemeentelijke basisscholen 
van Lubbeek.  
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2.3. Fundamentele uitgangspunten  
In elke gemeentelijke basisschool van Lubbeek worden de volgende waarden vooropgesteld:  
De gemeentescholen van Lubbeek willen open scholen zijn waar elk kind welkom is en zich thuis kan 
voelen. Het zijn scholen waarin diversiteit zich kan weerspiegelen. De kinderen worden bewust 
gemaakt van deze verscheidenheid en leren haar waarderen als een rijkdom voor het individu, voor 
de gehele schoolbevolking en voor de samenleving. Diversiteit vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. 
Tegelijk stellen alle gemeentelijke basisscholen zich neutraal op. Uiterlijke symbolen van 
levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden niet toegelaten voor 
leerlingen en leerkrachten met uitzondering van leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken en 
niet-confessionele zedenleer tijdens hun lesuren.  
2. Als zorgzame scholen hebben we oog voor de behoeften van alle kinderen en bieden we 
professionele ondersteuning aan door ons aanbod, aandacht en tijdsbesteding zo te differentiëren 
dat het maximale kansen biedt aan ieder kind om zijn talenten en mogelijkheden optimaal te 
ontplooien.  
3. We zien het welbevinden van elk kind als de belangrijkste voorwaarde om als individu positief en 
zelfstandig te ontwikkelen en te leren. Om tot leren te komen moeten leerlingen zich goed voelen, 
sociaal aanvaard worden en een goede relatie kunnen uitbouwen met de leerkracht en de 
medeleerling. Maar ook duidelijke structuren, afspraken en leefregels zijn hierbij nodig. Deze bieden 
iedereen een houvast en een veilig kader. We willen kinderen weerbaar maken zodat ze durven 
opkomen voor hun wensen, noden en grenzen met respect voor anderen.  
4. De gemeentescholen streven ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij 
haar schoolwerking. Ze verwachten van de ouders hierin wederkerigheid. Wederzijdse, eerlijke en 
open communicatie wordt als zeer belangrijk beschouwd.  
5. We staan voor actief onderwijs, dat nooit stil staat, reflecteert en zich bedachtzaam weet af te 
stemmen op de noden van de snel evoluerende maatschappij. Interactie in een stimulerende 
leeromgeving, tussen de leerlingen onderling en met de leerkracht, staat centraal.  
Door verschillende soorten werkvormen, gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen, 
klasoverschrijdende projecten uit te werken, betekenisvolle leersituaties te creëren en leerrijke 
ervaringskansen aan te bieden, worden de leerlingen actief betrokken bij hun leerproces.  
6. We hebben oog voor een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling.  
Kennisverwerving en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden zijn zeer belangrijk.  
We zetten optimaal in op het verwerven van een goede kennis van de Nederlandse taal.  
We hechten tevens waarde aan de ontwikkeling van de attitudes en vaardigheden. We besteden 
aandacht aan de dynamisch-affectieve, psychomotorische, sociaal-emotionele, muzisch-creatieve 
componenten en laten deze op een evenwichtige wijze aan bod komen.  
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Dit alles wordt regelmatig en consequent geëvalueerd en gerapporteerd met als doel de leerlingen 
maximaal te ondersteunen in hun leerproces.  
Onze scholen leren de kinderen op hun eigen benen staan en wakkeren de zelfreflectie, de 
zelfredzaamheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en het probleemoplossend vermogen aan.  
We trachten de leerlingen gezond weerbaar en assertief te maken en ze te leren op een beleefde, 
stijlvolle manier voor hun mening uit te komen. We willen constructief-kritische persoonlijkheden 
vormen die op een waardevolle en tactvolle manier zichzelf durven zijn en voor zichzelf durven 
opkomen, steeds met respect voor de anderen.  
7. Als duurzame scholen leren we de kinderen, naast respectvol met elkaar omgaan, ook respectvol 
om te gaan met de natuur en de omgeving.  
8. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de Vlaamse cultuur, identiteit en geschiedenis.  
We hebben aandacht voor wat er in onze gemeente, Vlaanderen, België, Europa en de wereld 
gebeurt en geven de leerlingen hierop een brede kijk.  
9. Als schaalmodel van onze samenleving willen onze scholen verder bouwen aan de fundamentele 
democratische overtuiging die de grond moet zijn van onze samenleving, namelijk dat verschillende 
opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan, dus ook op 
onze school.  
10. Onze scholen dragen de beginselen uit die neergeschreven staan in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
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3. Schoolreglement 
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Hoofdstuk 5                Extra-murosactiviteiten ...........................................................................................  

Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan ..............................  

Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen ............................................................................  

Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 
uitsluiting  ...............................................................................................................  

Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs ..................................................................................  

Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs .............................................  

Hoofdstuk 11               Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad 

Hoofdstuk 12               Leerlingengegevens en privacy 

Hoofdstuk 13               ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school ,gebruik van Smartphone, 
eigen tablet / laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en 
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Hoofdstuk 15               Leerlingenbegeleiding 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1    Algemene Bepalingen 

Artikel 1  

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het 
schoolbestuur anderzijds. 

Artikel 2 

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de 
school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling 
schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, 
e-mail, …) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur 
de ouders schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De 
ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord 
verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het 
lopende schooljaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het 
schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking. 
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Artikel 3 

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de 
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 

 

Artikel 4 

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 
 

1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd 
ontvangstbewijs. 

 
2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden 

buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
 

3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 
verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs 
aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

 
4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
 
5° Regelmatige leerling: 
 

 -In het lager onderwijs of als zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs: altijd 
aanwezig ,behalve bij gewettigde afwezigheid; 

                       -vijfjarige in het kleuteronderwijs : voldoende aanwezig (minstens 290 halve 
dagen )  

 
                      -deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerlingengroep of de 

leerling worden georganiseerd, behoudens vrijstelling .Deelnemen aan het 
taalbad of een ander taalintegratietraject wordt beschouwd als een 
onderwijsactiviteit die voor de leerlingengroep of de leerling wordt 
georganiseerd.. 

 
 
             6° Toelatingsvoorwaarden: 
 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en 
een half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen 
drie jaar is, kan hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de 
volgende instapdagen:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart.  

    
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 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 ten minste 290 halve dagen 
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daadwerkelijk aanwezig geweest zijn  (halve dagen aanwezigheid in de 
rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)  
  
2° een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling 
voorafgaand aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs 
gevolgd heeft. Dit advies behelst de mate waarin de leerling het Nederlands 
voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten. 
 
3° bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating 
door de klassenraad van de school waar de leerling het gewoon lager 
onderwijs wil volgen. Leerlingen met een ongunstig advies worden enkel 
toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een taaltraject 
doorlopen. 
 
4° voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de 
klassenraad van de school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze 
leerling al dan niet toelating krijgt tot het reguliere traject, of een taalbad in het 
gewoon lager onderwijs volgt. 

                                      

                               Een jaar vroeger naar het lager onderwijs: 

 

Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is 

vóór 1 januari van het lopende schooljaar. 

 

Er zijn twee mogelijke situaties: 

 

1. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar 

was ingeschreven in    een erkende school voor Nederlandstalig 

onderwijs kan enkel toegelaten worden mits: 

 

 Een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de 

leerling laatst kleuteronderwijs volgde. 

  bij ongunstig advies van de klassenraad van het 

kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het 

Nederlands :een gunstige beslissing van de klassenraad lager 

onderwijs en het volgen van een taalintegratietraject in het 

lager onderwijs. 

 bij ongunstig advies van de klassenraad van het 

kleuteronderwijs, omwille van andere redenen :een gunstige 

beslissing van de klassenraad lager onderwijs . 

 

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB 

en na het gunstig advies of de gunstige beslissing door de 

klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over 

de vervroegde instap.  

 

2.Een vijfjarige leerling die het voorgaande 

schooljaar niet ingeschreven was in een erkende school voor 

Nederlandstalig onderwijs : 

 een gunstige beslissing van de klassenraad van de school 

voor lager    onderwijs  



  

MIJN KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL 13 

 

 de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling 

toegelaten wordt in een regulier traject en/ of 

taalintegratietraject.’. 

 

 

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB 

en na toelating door de klassenraad lager onderwijs , nemen 

de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde 

instap. 

 
2. 

           
                                
                               Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden  
                               niet. 

    
                         

7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode 
eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 

 
            8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   

minderjarige onder hun bewaring hebben. 
 

9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een 
schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 

 
10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder 

leiding staat van de directeur. 
 
11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van 

de gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd. 

 
12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en personen 

van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 
 
13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en 

dagen die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 
 

             14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met 
uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 

Artikel 5 

§ 1  Oudercontacten 
 
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf 
kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 

 
In de infobrochure staan de concrete data. 
 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 
 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 
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§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 

 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar 
nood aan hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt 
daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke 
onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak 
genomen zijn. 
 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 
  

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  
Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele 
taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 
 

Hoofdstuk 3  Sponsoring 

Artikel 6 

§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 
ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het 
schoolbestuur ter beschikking worden gesteld. 

 

§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, 
kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 

 
§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot 

doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van 
facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad. 

 
§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 

gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis 
prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. 

 
§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
 

1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken 
en doelstellingen van de school; 

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

 

§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 

 

Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 
 

Artikel 7 

§ 1  Kosteloos 
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 Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn 
om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. 

 De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de 
school. Als ze gebruikt worden voor huistaken, gelden volgende afspraken:  

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal 

 

 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 

 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

 

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, 
fotokopieën, software 

 

 

ICT-materiaal 

 

Computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

 

Informatiebronnen 

 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, 
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

 

Kinderliteratuur 

 

Prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips, … 

 

Knutselmateriaal 

 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor socio-emotionele 
ontwikkeling, … 

 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, 
klok (analoog en digitaal), thermometer, 
weegschaal, … 

 

Multimediamateriaal 

 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
casetterecorder, dvd-speler, … 

 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 
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Schrijfgerief 

 

Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige 
alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine  

 

 

 
 
 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 
 
Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.  
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 
Het gaat over volgende bijdragen : 

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor   
de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 

3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 

4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-
murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 
vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 

6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 

7. ….. 

 

Maximumbijdrage per schooljaar: 

Kleuter : 45 euro 

Leerling lager onderwijs: 90 euro 

 

De school vraagt een bijdrage voor: 
 

Kleuter Lager 

Klas Wat Bedrag Klas Wat Bedrag 

K0 Toneelbezoek: €10 
Uitstappen boerderij, 
speeltuin,sport,…€15 
Schoolreis: max € 20 
 
 
Totaal per jaar 

€ 45 
 
 
 
 

1 Uitstappen: toneel, 
museum,…€40 
sportactiviteiten,…€30 
Schoolreis:max € 20 
 
 
Totaal per jaar 

€ 90 

K1 idem 
 

€ 45 
 

2 idem 
 

 

K2 idem 
 
 

€ 45 
 

3 idem 
 

 

K3 idem 
 

€ 45 
 

4 idem 
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5 idem 
 
 

 

6 idem 
 
 

 

 

 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

 
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 
  

Deze bijdrage mag maximaal 450 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager 

onderwijs. 
 

De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten.  

 

Leerjaar Wat Bijdrage door de ouders 

4 sportklassen € 45 

6 Sneeuwklassen € 405 

 

 

 

 

§ 4 Bijdrageregeling 
 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 

 

 

Soep en maaltijden  

Soep kleuters €0.50 

Soep lagere school €0.50 

Soep en hoofdschotel kleuters €3.20 

Soep en hoofdschotel lagere school €3.60 

 

tijdschriften jaarabonnement  

Doremini + Kid’i  €37 

Leesbeestjes + online audioversie 1K €25 
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Leesknuffel + kid’i      2K-3K €40 

Zonnekind 1+ 2 lj €40 

Robbe en Bas €31 

Zonnestraal 3 + 4 lj €40 

Leeskriebels €31 

Zonneland 5 + 6 lj €40 

Allons-y €15.50 

Vlaamse Filmpjes €32 

Vakantieboeken 

 Kerstvakantieboek 

 Paasvakantieboek 

 zomervakantieboek 

 

€7.95 

€7.95 

€7.95 

 
 
 

schoolfotograaf  

Klasfoto €3 

Map foto’s  €14.00 

 

Nieuwjaarsbrieven €0.60 

 
 
 
 
 

schoolbus   

Kleuters Gratis  

Lagere school :  1 rit  € 2 

 jaarabonnement € 56 
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Voor- en 

naschoolse 

opvang 

Volledige dag 

(langer dan 6u) 

Halve dag (tussen 

3u en 6u) 

Verblijf minder 

dan 3u 

  

1,34 14,83 7,44 4,93 

 

  

Sociaal tarief opvang: 

Aantal kinderen 

Belastbaar inkomen 

twee-oudergezinnen 

Belastbaar inkomen 

éénoudergezin 

1 34.026 28.029 

2 36.030 30.030 

3 38.034 31.629 

+3 40.034 33.228 

 zie huishoudelijk reglement kinderopvang www.Lubbeek.be 
 
 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten 
niet in haar activiteiten en lessen. 

§ 5 Basisuitrusting 
 

De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten 
laste van de ouders. 
 
De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten 
laste van de ouders. 
 

Kleuter Lager 

Klas Wat Klas Wat 

K0  Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turnpantoffels 

1 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

K1 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turnpantoffels 

2 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

K2 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turnpantoffels 

3 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

K3 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turnpantoffels, zwemgerief 

4 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

 5 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

6 Boekentas, drinkbus, 
brooddoos,turngerief, zwemgerief 
fiets 

 
 
         

§ 6      Betalingen 

 

In het begin van de maand krijgt u per mail een gedetailleerde factuur van de voorbije maand 
aangerekende kosten. Indien u wenst kan uw factuur opgestuurd worden met de post.  

http://www.lubbeek.be/


  

MIJN KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL 20 

 

Indien u niet akkoord bent met de bedragen , aarzel dan niet om het schoolsecretariaat te 
contacteren. 
 
Gelieve het bedrag te storten op de rekening van de gemeente. Noteer ook altijd de mededeling van 
het factuur Betaal de schoolrekeningen binnen de veertien dagen. De eerste aanmaning wordt u via 
de gemeente per post opgestuurd. Bij niet tijdige betalingen zullen kosten worden aangerekend: 5 
euro bij verzenden van een tweede aanmaning, bijkomend 12.50 euro voor een derde aangetekende 
aanmaning (Besluit van gemeenteraad van Lubbeek dd 28/04/2010). De tweede en eventuele derde 
aanmaning wordt verstuurd door de financiële dienst van de gemeente. Bij niet betaling van de 
hoofdsom en kosten na een derde aangetekende aanmaning gebeurt de invordering via juridische 
weg. 
 
Bij betalingsachterstand van een trimester zijn wij verplicht aan uw kind elke bestelling te weigeren wat 
voor de leerkracht even vervelend is als voor uw kind. 
 
Zijn er moeilijkheden voor een betaling van de onderwijsgebonden kosten en/of de schoolrekening, 
aarzel dan niet om onmiddellijk contact op te nemen met de directeur. Samen overleggen we dan om 
tot een praktische oplossing te komen zoals verdere spreiding van betaling of uitstel van betaling. 
Deze problemen worden in alle discretie behandeld. 
 
Alle betalingen gebeuren met behulp van het factuur. Alleen uitzonderlijke betalingen (schoolfeesten, 
foto’s, gym t-shirts,…) kunnen contant afgerekend omdat deze in samenwerking met de 
oudervereniging gebeuren. 
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgelijke staat , hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de 
schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die 
ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van 
de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school. 
De school hoeft geen gesplitste facturen te maken. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een 
identieke schoolrekening. Beide ouders blijven elk het resterend bedrag verschuldigd, tot de rekening 
betaald is.  

 
 

Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 
 

Artikel 8  

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de 
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  

De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze 
deel uitmaken van het leerprogramma. 

De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 

Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten 
van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 

Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen 
voorziet de school een aangepast programma.  

 

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
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Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, rapporten,   
evaluatie en schoolloopbaan  

 
 
Artikel 9 Huiswerk 
 
Er worden huistaken meegegeven aan de leerlingen van de lagere school en volgens de afspraken 
gemaakt in het schoolwerkplan. De huistaken worden genoteerd in de schoolagenda. Indien een 
leerling zijn huiswerk vergeet, kan een leerkracht volgens de afspraken in het schoolwerkplan de 
nodige maatregelen nemen.  
De kleuters krijgen soms een huiswerkje mee naar huis. Ze zijn niet verplicht dit huiswerkje te maken.  

…. 

 
Artikel 10 Agenda   
 

In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift of - zakje. Dit wordt minimaal 

één maal per week meegegeven naar huis en fungeert als communicatiemiddel tussen de 

ouders en de school en vice versa. De ouders en de leerkracht ondertekenen het heen-en-

weerschriftje wekelijks.  

In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de 

leerlingen en mededelingen voor of van de ouders dagelijks genoteerd. 

De ouders en de leerkracht ondertekenen de schoolagenda volgens de afspraken gemaakt 

binnen het schoolwerkplan (zie ook informatiebrochure) :  

 

 

 Kleuters 

 

eerste graad tweede graad  derde graad 

Ouders  

 

min. 1/week dagelijks dagelijks min. 1/week 

Groepsleraar 

 

min. 1/week dagelijks min. 1/week min. 1/week 

 

 
 
Artikel 11 Evaluatie en rapport  
      

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, 
ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht. 
Eindtoetsen worden op het einde van het schooljaar nl. de voorlaatste dag meegegeven om in te 

kijken. De laatste schooldag brengen de leerlingen hun eindtoetsen terug mee en wordt het rapport 

meegegeven.   
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Artikel 12 Schoolloopbaan  
 
 
 

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de 
leerling de eindbeslissing inzake: 

- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij 
de adviezen van de klassenraad en van het CLB;  

- een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen 
van de klassenraad en het CLB 

- het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt voor 1 
januari van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het 
gunstig advies van de klassenraad en het advies van het CLB.  

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en 
na toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het 
beslissingsrecht van de ouders. 

    

§ 3  In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven  

of versnellen van de leerling. Een school die beslist het leerproces van een leerling te 

onderbreken door deze leerling het aanbod van het afgelopen schooljaar gedurende het 

daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, neemt deze beslissing na overleg met 

het CLB. De beslissing wordt aan de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. 

De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar 

voor de leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart de school de adviezen van de 

klassenraad en het CLB en/of het bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis hebben genomen 

en toelichting hebben gekregen bij advies van de klassenraad.  

 

 

Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  
 
Artikel 13 Afwezigheden 
 
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk  
voor een vlotte schoolloopbaan. 
Indien u niet op tijd op school kan geraken of indien uw kind afwezig zal zijn, gelieve dit telefonisch of 
via mail mee te delen aan de school. (016/460228     0478/473251)   
directie.school3212@gbslubbeek.be secretariaat.school3212@gbslubbeek.be ) 
De school kan de ouders contacteren indien de school zich ongerust maakt.  
 
 
§ 1 Kleuteronderwijs 
 
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  
 
Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een 
leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat 
aantal halve dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling 
kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden. 
 
Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager 
onderwijs, moeten de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager 
onderwijs. 
 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
mailto:secretariaat.school3212@gbslubbeek.be
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§ 2 Lager onderwijs 
 
1° Afwezigheid wegens ziekte: 
                             

a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier 
maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de 
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
 
b) een medisch attest: 

 
- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben 

ingediend;  
- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 

 
 
2° Afwezigheid van rechtswege: 

 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur een ondertekende 
verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de 
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 

- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder 

hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en 

de jeugdbescherming; 
- 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. 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet 
gespreide halve schooldagen per schooljaar.  

 
 
3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
 

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur 
een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de 
leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 
 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, 
kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de 
ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen 
de directeur en de ouders. 
 
 

5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming 
van de directie: 

 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per 
week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte 
over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
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- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum 

van de Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

 
 
 6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 
minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de 
volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur  van de revalidatie 

blijkt; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld 

in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
  

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het 
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

 
b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen van leerlingen 
met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is 
gegeven .  
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de 
volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 
- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;  
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 

rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 
 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad 
en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden 
tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  
 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke 
handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per 
week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  
 
7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting : 
   
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en 
waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school  niet haalbaar is ,is een gewettigde 
afwezigheid. 
 
 

 
§ 3 Problematische afwezigheden 
 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder  
§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook 
afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, 
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geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als 
problematische afwezigheden beschouwd. 

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf  vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de 
school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken 
leerling, in samenwerking met de school. 
 

Artikel 14  Te laat komen 
 
 
§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, moet door de ouders 

gewettigd worden. Indien er geen briefje afgegeven wordt, zal de leerling van de klastitularis 
een voorgedrukt formulier meekrijgen om te laten invullen.  

             De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie. 
Ze maken hierover afspraken. 
Voor de klastitularis en ook voor je kind is “te laat” komen echt vervelend. Probeer daarom vijf 

minuten voor de aanvang van de lessen op school aanwezig te zijn. 

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het 
niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. 

 
§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school   

voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 

 

Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, 
preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve uitsluiting 

Ondanks de verlaging van de leerplicht blijven de tuchtmaatregelen beperkt tot leerlingen in het lager 
onderwijs. Het woord ‘leerplicht’ wordt geschrapt, omdat alle leerlingen die in het lager onderwijs 
zitten, leerplichtig zijn. 

Artikel 15 Leefregels 
 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
 
Zie verder schoolbrochure! 
     
 

 
Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
 

§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 
gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

 
§ 2 Deze maatregelen kan je vinden in de schoolbrochure.  
 
Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling.  
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met 
een kindgebonden opdracht. 
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§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt 
hiervan melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders 
ondertekenen voor gezien. 
 

- De groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken 
het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag 
wordt door de ouders ondertekend voor gezien; 

 
- preventieve schorsing : 

 
Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor 
een leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de 
leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen 
is. De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de 
lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits 
motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf 
opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 
preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de 
ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de 
leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 
 

§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel 
begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de 
directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de 
ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

 
§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 
 
 
Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
 

§ 1 Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk 
maken. 

                           
§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang 

brengt; 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
- de school materiële schade toebrengt. 

 

§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 
 
Tijdelijke uitsluiting 
 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerling in het lager onderwijs tijdelijk 
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde 
leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen 
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de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke 
uitsluiting kan enkel na een nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de 
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 
 

Definitieve uitsluiting. 

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerling in het lager onderwijs definitief 
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde 
leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet 
inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving. 
 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de 
lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de 
leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk worden 
behandeld. 

 
§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het 

huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 
 
 
Artikel 18 Tuchtprocedure 
 

§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.              

 
 
§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 
 

  
1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval 
van d e  i n t e n t i e  t o t  een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden 
met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 
 
2° de intent ie tot  een tuchtmaatregel  wordt  na b i jeenkomst van de 
k lassenraad aangetekend aan de ouders bezorgd, b innen de dr ie 
schooldagen.  De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in 
het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na afspraak. 

De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. 

 
Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden. 

3°  De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 

 
4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 
schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven 
wordt de mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen 
uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben. 

 
 

Artikel 19 Tuchtdossier 

 Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
 Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen  
- de reeds genomen ordemaatregelen; 
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- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan; 
- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 
- het gemotiveerd advies van de klassenraad; 
- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 

§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een 
beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend 
ingediend worden bij het schoolbestuur. 
 

 Het beroep: 

- wordt gedateerd en ondertekend  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering 

van de ingeroepen bezwaren.  
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

 
 

§ 2 Het beroep wordt behandeld  door een beroepscommissie , opgericht door het schoolbestuur. 
 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van min 3 externe leden en een delegatie van 

min 3 interne leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het 
college van burgemeester en schepenen. 

 
§ 4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden 

aangeduid   
 

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van 
volgende bepalingen: 

 

1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier 
verschillen, maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 
2° de samenstelling is als volgt:  

- “interne  leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de 
school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met 
uitzondering van de directeur die de beslissing heeft genomen;  

Wordt verstaan onder lid van het schoolbestuur of de school en is dus een intern 
lid van de beroepscommissie in het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs:  
- een lid van de gemeenteraad  
- een lid van het college van burgemeester en schepenen  
- (in voorkomend geval) een lid van de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf  
- (in voorkomend geval ) een lid van het directiecomité van het autonoom 

gemeentebedrijf  
- een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd  personeelslid aangesteld 

in de betrokken school : 

◦in een ambt van het  bestuurspersoneel , het onderwijzend personeel    
of het ondersteunend personeel  
◦ ongeacht het volume of taakinvulling van de opdracht  
◦ ongeacht effectieve prestaties worden geleverd of een vorm van 
dienstonderbreking / verlofstelsel, terbeschikkingstelling (TBS) of 
tijdelijk andere opdracht (TAO) loopt  

-  een contractueel personeelslid van de betrokken school. 
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- externe leden”,  Elk lid van de beroepscommissie dat geen lid is van het 
betrokken schoolbestuur én geen lid is van de betrokken school is een extern 
lid van de beroepscommissie.  

Personeelsleden van andere scholen van hetzelfde schoolbestuur (of een 
ander schoolbestuur) die niet aangesteld zijn in de betrokken school zijn 
externe leden.  

 
In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een 
extern lid is, geacht een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- 
raad van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, 
geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 

 

De werking van de beroepscommissie 
4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 
1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien 
verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de 
beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de 
beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend; 
2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot 
een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of 
meer leden van de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft 
gegeven; 
5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire 
rechten van de individuele personeelsleden van het onderwijs; 
6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 
overeenstemming is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met 
het schoolreglement. 

 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 
beroepscommissie. 
 

 

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement  opgenomen  termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting, 
 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

 
 
§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen 

de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de 
beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld . 

             
               Termijn en modaliteiten: 
            

Het verzoekschrift moet het opschrift "verzoekschrift tot nietigverklaring" dragen. Het moet 
worden ondertekend door de verzoekende partij of door haar advocaat. Het moet zeker de 
volgende gegevens en uiteenzettingen bevatten: 
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 de naam en het adres van elke verzoekende partij; 

 een uitdrukkelijk gekozen woonplaats, dit is een adres in België dat zal worden gebruikt voor 
alle briefwisseling over het beroep; 

 de beslissing waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd; 

 de verwerende partij, dit is de overheid die deze beslissing heeft genomen; 

 een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak; 

 een uiteenzetting van de ‘middelen’, waarin wordt uitgelegd welke rechtsregels er werden 
geschonden en op welke wijze. 

Er moet een kopie van de bestreden beslissing worden bijgevoegd. Als de verzoekende partij 
een rechtspersoon is, moet er een kopie worden bijgevoegd van de gepubliceerde statuten en 
van de gecoördineerde geldende statuten. Als het verzoekschrift van een rechtspersoon niet 
door een advocaat wordt ingediend, moet ook de beslissing van het bevoegde orgaan van de 
rechtspersoon om het beroep in te dienen worden voorgelegd, evenals een kopie van de 
aanstelling van dat orgaan. De verplicht bij te voegen stukken, evenals alle andere stukken die 
ter staving van het beroep zouden worden bijgevoegd, moeten worden genummerd en worden 
opgenomen in een inventaris. 
Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van 
State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de 
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op deze website). Bij een 
verzending per post moeten er naast het origineel verzoekschrift steeds drie eensluidend 
verklaarde afschriften worden bezorgd, te vermeerderen met een afschrift voor iedere 
verwerende partij. De beroepen tot nietigverklaring moeten worden ingediend binnen een vrij 
korte termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de 
beslissing. 
Als er verplichte vermeldingen of bij te voegen stukken of afschriften ontbreken zal de 
behandeling zeker vertraging oplopen, en bestaat bovendien het risico dat het beroep 
onontvankelijk zal moeten worden bevonden, en dus niet zal kunnen worden behandeld. 
Per verzoekende partij moet er een recht van 200 euro worden betaald binnen een termijn van 
30 dagen. Na de ontvangst van het verzoekschrift bezorgt de griffie daartoe een 
overschrijvingsformulier. 
 

 
§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege 

nietig. 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 

Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs   
 

Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na 
beslissing van de klassenraad 
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een 
beroepsprocedure. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het 
leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen 
opgenomen in het leerplan in voldoende mate heeft bereikt. 

 
Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 
 

 
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 

http://www.raadvanstate.be/?lang=nl&page=e-procedure
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Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de 
vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast deze 
verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 
basisonderwijs niet werd toegekend, alsook aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan. 
 
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen 
een overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een 
overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. 
Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
 
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt 
worden.  
In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 

 

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.  

 
 Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd 

en door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie 
werkdagen . Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de 
ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. 

 
. 
Artikel 23 Beroepsprocedure 

 

§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en 
kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 
23 . 

 Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen  ingediend worden 
bij het schoolbestuur. 

 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering 

van de ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
 

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van volgende 
bepalingen: 

1° de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan 
binnen het te behandelen  dossier niet wijzigen; 
2° de samenstelling is als volgt:  

- interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het 
getuigschrift basisonderwijs  niet toe te kennen, waaronder alleszins 
de directeur eventueel aangevuld met een lid van het schoolbestuur 

- externe leden”, zijnde personen  die extern zijn aan dat 
schoolbestuur en extern  aan de school die besliste het 
getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 



  

MIJN KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL 32 

 

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern 
lid als een extern lid is, geacht een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het 
personeel, de schoolraad van de school die besliste het getuigschrift 
basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een extern lid te zijn, tenzij 
de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 

3° de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden 
aangeduid. 

 
4° Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, 
van de beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien 
verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van 
de beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de 
beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend; 
2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht  onderworpen; 

3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 

4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden 
gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het 
horen van een of meer leden van de klassenraad die het getuigschrift 
basisonderwijs niet toegekend heeft; 
5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de 
statutaire rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs; 
6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 
overeenstemming is met de reglementaire onderwijsbepalingen en met het 
schoolreglement”. 

 
§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
  De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
 
§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

                  2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
                  3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  
 

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

 

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, 
gebracht, uiterlijk op 15 september daaropvolgend, met vermelding van de verdere 
beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten-zie artikel 20-§6) 

 
 In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van 

september genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen. 

 

§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

Artikel 24 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de 
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verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  

 

Artikel 25 

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, 
ook niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 

 

 

Hoofdstuk 10    Onderwijs aan huis en synchroon    
internetonderwijs 

Artikel 26 

§ 1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs is kosteloos. 
 
§ 2 Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte 

langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben 
onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week ,synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beide. 

 
 
§3         Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld: 

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig 
,vakantieperiodes meegerekend , wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch 
ziek en is negen halve dagen afwezig; 

2. De ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring 
hebben) dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur van de school.  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten 
hoogste tien kilometer. 

4. Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk op school 
georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en 
vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. 

 
§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis , gebeurt door de ouders, per brief of via een 

specifiek aanvraagformulier.  
             Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat de leerling niet of 

minder dan halftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of 
ongeval) of waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte, 
maar wel onderwijs mag krijgen , 

 
De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de 

arts-specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid 

opnieuw gebeuren, maar blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van 

de leerling op de school. 

 
§5 De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de 

mogelijkheden van het TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen 
voor het TOAH. Kleuters , jonger dan 5 jaar zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat 
ook de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over TOAH.I 
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de 
aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van 
de afwezigheid van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken. 
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 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, mogelijk telkens het kind negen halve 
dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

 
§6 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, 

vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. 
 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd 

worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 
 
§7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, de school hervatten, maar binnen een 

termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op 
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het 
onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd . 

 
§8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

§9         De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.  Bednet bepaalt 
autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis 
van een aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief 
engagement van de leerling, de ouders, de school en het CLB. 

§10       Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 
vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  

§11      Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen 
op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 

§12      Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 
aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:  

                          http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

   

Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  
leerlingenraad  

Artikel 27 
 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 

1° de ouders; 
2° het personeel; 
3° de lokale gemeenschap 

 
Artikel 28 
 
Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het 
moet gaan over ten minste drie ouders. 
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich 
verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 

Artikel 29 
 
De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar er om vragen. 
 
Zie info schoolbrochure! 
 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken
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Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens, privacy en 
gegevensbescherming 

 

Artikel 30 

 
Gegevensbescherming en informatieveiligheid 

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het 
schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het 
beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in 
contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  

De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 
wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van social media in de klas worden afspraken gemaakt. 

De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige informatie, 
al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die 
persoonsgegevens ontvangen. 

Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 
adequaat op datalekken. 

De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 
privacyverklaring die tot doel heeft: 

- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 
gebruik van de persoonsgegevens; 

- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
- de rechten van betrokkene te waarborgen. 

De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het 
schoolbestuur.  

De protocollen die in het kader van de privacy-reglementering worden afgesloten, zijn gepubliceerd op 
de website van de gemeente.  

 

Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag 
ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde 
verslag uit het multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op inzage geldt ook voor de 
personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs die in het kader van het 
ondersteuningsmodel instaan voor de begeleiding van de leerling met een verslag of een gemotiveerd 
verslag. Bij elke inzage wordt de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de 
verwerking van persoonsgegevens toegepast. 

 

 

 

Artikel 31 
 

Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
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Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch 
publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de 
leerling. 
 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet 

in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot college van 

burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  

 
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan 
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 

Artikel 32 

Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met 
een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m. 

Gemeenteraadsleden hebben het recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur 
van het gemeentelijk onderwijs betreffen overeenkomstig artikel 29 van het decreet over het lokaal 
bestuur. Dit betekent dat gemeenteraadsleden inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die 
nodig zijn om het bestuur van het gemeentelijk onderwijs te controleren en die van 
gemeentelijk/gemengd belang zijn (individuele leerlingendossiers vallen hier niet onder). Bij de 
uitoefening van het inzagerecht, kunnen er persoonsgegevens verwerkt worden, in voorkomend geval 
moet er rekening worden gehouden met de algemene verordening gegevensbescherming. 

Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en 
de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 

 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 
 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht 
stelt. 
De school nodigt ouders hiertoe uit op een overleg waarop de gegevens worden ingekeken 
en waarop samen overeengekomen wordt welke gegevens worden overgedragen. 
 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB  moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet 
verzetten. 
 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 

 
Artikel 33 
 

Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 

De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 

Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde 
publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente 
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worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht 
geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. 
Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken 
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de 
toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of 
beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd. 

 

 

Hoofdstuk 13 Smartphone, tablet, laptop, trackers of 

andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media 

Art. 34  

Indien ICT-materiaal ter beschikking wordt gesteld door de school, gelden volgende afspraken:  

De school stelt een laptop/chromebook/computer (hierna ICT- materiaal) ter beschikking van 

de leerling. Deze blijft eigendom van de school. 

De leerling gaat met het ICT-materiaal zorgvuldig (als een goede huisvader) om en is 

verantwoordelijk voor het correcte gebruik en beheer ervan. 

De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door 

verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

Bij vervanging van het toestel door diefstal of verlies worden de kosten doorgerekend aan de 

leerling wanneer er sprake is van bedrog, een zware fout of nalatigheid. 

Het ICT-materiaal is strikt persoonlijk en de leerling zal deze niet aan derden ter beschikking 

stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden. 

Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden en het 

volgen van lessen. Het is de leerling verboden dit te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn 

met de doelstellingen van de school. 

De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een wettelijke manier met respect voor het 

auteursrecht en de privacy. 

Het is aan de leerling verboden zelf software in de apparatuur in te brengen. 

Bij beëindiging van het schoolverband wordt het ICT-materiaal in goede staat aan de school 

teruggegeven. Zoniet verbindt de leerling zich er toe de vervangingswaarde ervan aan de 

school te betalen. 

Art. 35 

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, eigen tablet, eigen laptop, trackers of enige 

andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig 

hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 
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Art. 36 

Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de 

schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 

 

Art. 37 

Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de privacy 

van anderen niet kunnen schenden. 

 

Art. 38 

Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder 

toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of 

geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of 

verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

 

Art. 39 

Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er worden 

geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de 

school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor 

de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling. 

 

 

Art. 40 

Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten 

is verboden. 

 

Art. 41 

Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden. 

 

Art. 42 

Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden. 
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Hoofdstuk 14 Absoluut en permanent algemeen 
rookverbod  

 

Artikel 43 

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder 
andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks,…) 

Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.  

Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke 
producten tijdens extramuros-activiteiten. 
 
Bij overtreding van deze bepaling  

- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in 
dit schoolreglement; 

- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het 
schooldomein te verlaten. 

 

Hoofdstuk 15 Leerlingenbegeleiding  
 

Artikel 44 

 
Missie:  

Wij zijn een gemeentelijke basisschool met een dorps karakter. 

Het aantal leerlingen met specifieke leerlingenkenmerken is beperkt. 

Wij streven naar een algemeen hoog welbevinden van onze leerlingen. Pas wanneer het 
welbevinden hoog is, kan het kind tot volledige ontwikkeling komen en zal er een grote 
betrokkenheid zijn. 

De leerkrachten zetten zich in om aan de noden van elk kind tegemoet te komen. Voor elk 
kind gebeuren de nodige aanpassingen die haalbaar zijn in de werking van de school en klas. 

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs met als doel de leerlingen een positief zelfbeeld te geven , 
hun talenten te leren ontdekken en daar verder in te groeien, zodat ze zich kunnen ontplooien 
tot jongeren die met enthousiasme aan het secundaire onderwijs beginnen. 

Op sociaal en emotioneel gebied gaan we ons verder verdiepen in het KIVA-project. 

Wij beogen een goede samenwerking met de ouders, het CLB, het ondersteuningsnetwerk en 
externe begeleiding. 

 

Zorgvisie: 

We willen elk kind de maximale ontplooiingskansen geven binnen een veilige en geborgen 
sfeer. 
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Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op het pedagogisch project, de lokale 
context en de noden van de leerlingenpopulatie. 

Het geïntegreerde  beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen: 

 De onderwijsloopbaan 

 Leren en studeren 

 Psychisch en sociaal functioneren 

 Preventieve gezondheidszorg 
Binnen deze vier begeleidingsdomeinen voorziet onze school een brede basiszorg en 
verhoogde zorg voor leerlingen die daar nood aan hebben, door 

 een krachtige leeromgeving aan te bieden 

 de leerlingen systematisch op te volgen 

 actief te werken aan het verminderen van risicofactoren 

 beschermende factoren te versterken 
Onze werking is opgebouwd vanuit het zorgcontinuüm en een gedragen visie op 
zorg/leerlingenbegeleiding en optimale onderwijskansen. 

Zorgcontinuüm 

Leerlingenbegeleiding 

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.  

Ons beleid op leerlingenbegeleiding vormt een geheel van preventieve en begeleidende 
maatregelen binnen de 4 begeleidingsdomeinen. De vier begeleidingsdomeinen beïnvloeden 
elkaar. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de 
andere domeinen.  

- Onderwijsloopbaan 
Begeleiding van de onderwijsloopbaan is een continu, dynamisch en geïntegreerd 
leer- en ontwikkelingsproces dat start in de kleuterschool vanaf 2,5 jaar en een leven 
lang leren beoogt. 
Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs met als doel de leerlingen een positief zelfbeeld te 
geven , hun talenten te leren ontdekken en daar verder in te groeien, zodat ze zich 
kunnen ontplooien tot jongeren die met enthousiasme aan het secundaire onderwijs 
beginnen. 
Zij worden hierbij ondersteund door verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding, 
maar hebben zelf ook een belangrijke bijdrage in dit proces. 

 

- Leren en studeren 
Bij dit begeleidingsdomein focussen wij ons op de ondersteuning en ontwikkeling van het 
leerproces. De leerkrachten zetten zich in om aan de noden van elk kind tegemoet te komen. 
Voor elk kind gebeuren de nodige aanpassingen die haalbaar zijn in de werking van de school 
en de klas om het leerproces te optimaliseren en te versterken. 
 

- Psychisch en sociaal functioneren 
Bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren staat het welbevinden 
van de leerlingen centraal. Het heeft tot doel het welbevinden te bewaken, te 
beschermen en te bevorderen waardoor elk kind op een spontane en vitale manier tot 
leren kan komen en zich ontwikkelen. 
Om de sociale vaardigheden en de sociale ontwikkeling van de leerlingen te 
stimuleren en het risico op pesten, emotionele problemen, … te verminderen zijn wij in 
het KiVa-project gestapt. 

- Preventieve gezondheidszorg 
Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, 
groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en 
ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van 
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gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te detecteren. 

 Onze school werkt actief mee aan 
o de organisatie en uitvoering van systematische contactmomenten 

(medische onderzoeken) door het CLB. 
o de organisatie van vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de 

verspreiding van sommige besmettelijke ziekten tegen te gaan.  
o De uitvoering van de profylactische (voorbehoedende) maatregelen 

die het CLB neemt om de bestrijding  van besmettelijke ziekten te 
voorkomen. 

Onze school zet zich actief in op het activeren van een gezonde en veilige levensstijl. O.a. 
geen snoep, ’s morgens enkel fruit, woensdag fruitdag, enkel water drinken, rinkeldagen, 
promoten om met de fiets of te voet naar school te komen, … 

 

Artikel 45 
 
Contactgegevens 

 
Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het  VCLB  Leuven,  
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs 
 
Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven 
 
016 28 24 00  
info@vclbleuven.be  
directie@vclbleuven.be  
www.vclbleuven.be 
 
Mevr. Ann Laeremans ( a.i.Yana Wyckers) is de contactpersoon voor onze school. 
 
De CLB-contactpersoon is op de school te bereiken op woensdagvoormiddag of op volgend 
telefoonnummer: 016 28 24 00  
 
Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het 
welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op 
die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én 
maatschappelijke context 
 
          Het CLB  werkt: 

 onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal; 

 kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 

 multidisciplinair; 

 binnen de regels van het beroepsgeheim  

 met respect voor het pedagogisch project van de school; 
 

Artikel 46 
 
Leerlingenbegeleiding 
 
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de 
verplichte begeleiding. 
 
       .Vraaggestuurde begeleiding : 
 

mailto:info@vclbleuven.be
mailto:directie@vclbleuven.be
http://www.vclbleuven.be/


  

MIJN KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL 42 

 

 Leren en Studeren 

 Schoolloopbaanbegeleiding :vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het 
secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,... 

 Het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over 
gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen,…. 

 Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualteit,… 
 

Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame 
leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee 
akkoord gaan 

 
     . Verplichte leerlingenbegeleiding : 
 

 De controle op de leerplicht:  

 De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:  
-als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid 
vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school 
hiervan op de hoogte 
-het CLB  biedt ondersteuning  aan de school bij problemen van individuele    
leerlingen of groepen van leerlingen 

 De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de  schoolcarrière wordt 
de kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB 
gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte. 

 

           Artikel 47 

 Preventieve gezondheidszorg 
 
Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische 
maatregelen. 
Het medisch consult gebeurt door dr. Mieke Van Noppen en verpleegster Sien Van 
Ginderdeuren. 
 
Contact: 016 28 24 00 

 
     .  Algemene consulten 
 
De algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden 
nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten 
gebeuren in het CLB. 
 
    .  Gerichte consulten 
 
Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de 
gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.  
 
Overzicht van de medische consulten : 

 3 jaar of in de eerste kleuterklas 

 6 jaar of in het eerste leerjaar 

 9 jaar of in het vierde leerjaar 

 11 jaar of in het zesde leerjaar 
 
 
     .   Profylactische maatregelen 
 
Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en 
geven hiervoor hun toestemming. 
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De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij 
besmettelijke infectieziekten. 
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. 
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 
 
 

Ter info: 
 
Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB: 

  Bof (dikoor) 

  Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een 
(klas)groep)  

  Buiktyfus 

  COVID-19 (coronavirus) 

  Hepatitis A  

   Hepatitis B  

   Hersenvliesontsteking (meningitis)  

   Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van 
buikgriep)  

  Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) 

  Kinderverlamming (polio) 

  Kinkhoest (pertussis)  

 Krentenbaard (impetigo) 

  Kroep (difterie)  

 Mazelen  

 Rode hond (rubella) 

  Roodvonk (scarlatina) 

  Schimmelinfecties  

 Schurft (scabiës)Tuberculose 

  Windpokken (varicella, waterpokken)  

 
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst 
vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB. 

 

Overdracht van het dossier 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. 
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling. 
 . 

 
 

 
Artikel 48  
 

          Multidisciplinair leerlingendossier: 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. 

Dit dossier omvat:  

 Alle gegevens van de leerling die de CLB-medewerker nodig heeft voor 
leerlingenbegeleiding    (schoolloopbaangegevens, gegevens van systematische 
contacten, gegevens in kader van leerplichtbegeleiding ...) 

 Gegevens van Kind en Gezin 

 Een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten van het CLB 
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Overdracht van het dossier : 

Het multidisciplinaire dossier wordt bij schoolverandering overgedragen aan het nieuwe 
begeleidende CLB. 
De ouder, in eigen naam of namens een niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling als 
de bekwame minder- of meerderjarige leerling  kan zich hiertegen verzetten.   
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4. infobrochure  
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Het schoolteam kiest in overleg met en met de steun van het schoolbestuur voor die 
onderwijsmethodes en leerboeken die inhoudelijk het dichtst de voorgeschreven leerplannen 
benaderen. De school tracht de vernieuwingen in leerboeken en onderwijsmethodes te volgen, niet 
alleen met als doel het behalen van de voorgeschreven ontwikkelingsdoelen en leerlijnen, maar ook 
om uw kind een hedendaags onderwijspakket aan te bieden. 

 

Bij middel van aangepaste didactische media en een gedifferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld 
op de mogelijkheden en de grenzen van de klasgroep en van het individuele kind. 
Kwaliteitsverbetering is een continue zorg: Zowel de inhoud die aangeboden wordt als het verloop van 
het leerproces. 

 

Het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs bevat twee lestijden levensbeschouwelijke vakken. Er is 
de vrije keuze tussen één van de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer. Wie dit 
wenst kan bij gemotiveerde aanvraag eventueel een vrijstelling bekomen. 

 

Wij moeten de ouders grondig informeren en doen dit op verschillende manieren: via het heen- en 
weerschrift, mapje en/of zakje in de kleuterklassen, de klasagenda, het schoolrapport, ouderbriefing 
via e-mail, ouderplatform, gesprekken en mededelingen in de lagere school. 

 

Het wederzijds naleven van deze afspraken komt het welbevinden en de betrokkenheid van onze 
leerlingen ten goede en bevordert de samenwerking: “Kind, ouders en leerkrachten”. 
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Wat is KiVa?  
 

Onze school trekt voluit de KiVa-kaart. Ons schoolteam koos voor KiVa omdat we willen dat elk kind, 
ook dat van jullie, zich goed mag voelen op onze school. Met KiVa werken we aan een veilig sociaal 
klimaat op school. Elk kind moet voelen dat het erbij hoort, dat het graag gezien is en respect verdient.  

KiVa waar maken doen we niet alleen. De zorg voor een fijne school is het werk van vele handen. Als 
kinderen, leerkrachten en de ouders de handen in elkaar slaan, lukt het beter.  

KiVa is een programma dat bijdraagt tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de 
basisschool. KiVa moedigt kinderen aan tot positief omgaan, positieve groepsvorming en het 
verbeteren van het sociale veiligheid. KiVa is net daarom een heel goed middel om kwetsend en 
pestend gedrag te helpen voorkomen. Via de lessen en andere activiteiten leren kinderen opkomen 
voor zichzelf en anderen. In een veilige en positieve omgeving lukt het beter om het beste in kinderen 
naar boven te halen. Conflicten en ruzies worden vlotter en beter aangepakt en uitgepraat.  

De leerkrachten zorgen er voor dat KiVa zowel binnen als buiten de klas aan bod komt. Tijdens het 
schooljaar worden in elke klas 10 thema’s uitgewerkt. Dat gebeurt voornamelijk door middelen van 
opdrachten en activiteiten. Kinderen gaan tijdens de KiVa-lessen echt aan de slag. In de KiVa-lessen 
geldt:  Leren = Doen.  

In de kleuterschool wordt gewerkt rond de sociale vaardigheden met “Het gat in de haag”. Met ‘Het 
gat in de haag’ beogen wij enkele essentiële persoonlijke en sociale vaardigheden aan te leren 
aan kleuters.  
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Hoofdstuk 1  Situering van onze school 

1.1.Schoolgegevens 

1.1.1 Naam en adres, telefoon 

 Gemeentelijke basisschool Pellenberg 

 Kerkplein 2 

             3212 Pellenberg 

  016/46 02 28 

         0478/47 32 51 

 directie.school3212@gbslubbeek.be 

 www.gbslubbeek.be 

1.1.2 Schoolbestuur  
 
De Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool staat onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van de schepen van onderwijs An Wouters. 
Schoolhoofd  is Mevr. Kristien Clits. 
Samen met twee vestigingsplaatsen, nl. GBS Linden en GBS Binkom, vormt onze 
school het gemeentelijk onderwijs van Lubbeek. 
 
Als pedagogisch project opteert het schoolbestuur voor de doelstellingen van het 
overkoepelend orgaan O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
vzw). Om de eindtermen voor het basisonderwijs opgelegd door de Vlaamse 
Gemeenschap te behalen, kiest de school eveneens voor de pedagogische 
doelstellingen en de didactische principes vastgelegd in de leerplannen uitgegeven bij 
O.V.S.G. 
Zo komen wij tot het volgend opvoedingsprofiel voor onze school: 
 
• Het is een Nederlandstalige school waar kinderen voorbereid worden op een 
leven en werken in een multiculturele samenleving. 
 
• Het is een pluralistische school waar we proberen te komen tot een levensstijl 
gericht op eerbied en inzet voor de medemens. Dat houdt onder meer in dat men 
eerbied heeft voor elke geloofsovertuiging of levensvisie. 
 
• Het is een basisschool die vanuit de traditie en de huidige gevoeligheid voor 
kwaliteitszorg streeft naar kwaliteit, de opvoeding en de dienstverlening in het 
onderwijs. 
 
• Het is een school waar de kinderen een leefgemeenschap vinden waar ze 
zich thuis voelen, met een relatie van vertrouwen en waardering naar ieders 
persoonlijkheid. 

 
1.1.3 Scholengemeenschap  

 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap: LBB 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
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bestaande uit volgende scholen: 

 *Gemeentelijke basisschool Pellenberg 

 *Gemeentelijke basisschool Linden - Binkom 

 *Gemeentelijke basisschool Bierbeek 

 *Gemeentelijke basisschool Boutersem 

beheerscomité van de scholengemeenschap: 

   Schepen van onderwijs Lubbeek: An Wouters 

   Schepen van onderwijs Boutersem: Tinne Alaerts 

  Schepen van onderwijs Bierbeek: Lisa Hermans  

 

voor vragen i.v.m. onderwijs kan je steeds terecht bij: 

*Schepen van Onderwijs An Wouters:  an.wouters@lubbeek.be 

 
 

1.1.4 Personeel (onder voorbehoud) 

 

Schoolhoofd:   Kristien Clits 

Pedagogisch medewerker: Anja Boogaerts 

Administratie: Ann Van De Weyer  

Zorgcoördinator: Valerie Vuerinckx  

Zorgleerkracht: Sofie Kaerts en Louise Mattheus  

ICT-coördinator: Marianne Empsen 

Beleidscoördinator: Marianne Empsen 

Lerarenplatform: Linda Adriaansen/ Louise Mattheus 

Gym lagere school Karlien Pauwels 

Kleutergym: Nele Celis 

Kinderverzorgster: Ellen Vansteenwegen 

Katholieke godsdienst: Willem Wynants 

Zedenleer: Sofie Bergs 

Islamitische godsdienst: Lahsen Oumensour 

Kleuterschool 

K1A: Katrien Bergen 

K1B: Sophie Decoen  
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K2: Martine Ickx  

K3A: Karina Vanlangendonck 

K3B: Mia Roskams 

 

Lagere school 

1L: Lieve Van Campenhout en co-teacher Sylvia Baudoux 

2L: Sofie Kaerts en Lien Verhulpen 

3L:  Anja Boogaerts en Inge Cortoos  

4L: Lieven Gevaert en co-teacher Inge Cortoos 

5L:  Manuella Vanthienen en co-teacher Sylvia Baudoux 

6L: Linda Adriaansen en co-teacher Sylvia Baudoux 

 

1.2. Raden 
 
          1.2.1 De schoolraad  
 

De schoolraad heeft een advies– en overlegbevoegdheid over onderwijsaangelegenheden. 

De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar. 

De beide gemeentescholen van Lubbeek worden er vertegenwoordigd door zowel ouders als 
leerkrachten. 

Samenstelling: 

 Voorzitter:         Kim Peeters 

 Secretaris:         secretariaatsmedewerkers van de scholen 

 Leerkrachten:     GBS Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Steffi Smeys) 
GBS Pellenberg: Willem Wynants ( plaatsvervanger : Marianne 
Empsen) 

GBS Linden: Liesbet Verheyden ( plaatsvervanger: Jolien Adriaens) 

 Ouders:          GBS Binkom: Tommy Swijns (plaatsvervanger: Tom Lamproye) 
GBS Pellenberg: Karen Crabbe ( plaatsvervanger: Pieter Wijnhoven) 

GBS Linden: Ine Taccoen ( plaatsvervanger: Maarten De Cuyper) 

 Adviserend: directies:  Kristien Clits 
Karin Bunckens 

An Courant 

 Schoolbestuur:       An Wouters (schepen van onderwijs) 

 Gecoöpeerde leden:  Marijke Sué (IBO), Mia Ulens (parochie Binkom) 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. Deze leden kunnen uiterlijk 3 werkdagen voor de vergadering 
een schriftelijke vraag stellen of een onderwerp aan de agenda toevoegen. 
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            1.2.2 De ouderwerking  
 
Ouderraad 
 

De ouderraad is opgericht sinds september 2017.  

Op de ouderraad bespreken we de punten die op de agenda van de schoolraad staan. Vervolgens 
geven we (voorzitster) advies aan de schoolraad.  

De thema’s die aanbod komen zijn o.a. samenwerking met het schoolbestuur en externe instanties, 
busvervoer, nascholingsbeleid, infrastructuur, beleid met betrekking tot experimenten en projecten, 
schoolreglement,…. 

De werking en de verslagen van de vergaderingen kan je terug vinden op de website van de school. 
Ouders kunnen zelf punten aanbrengen die ze bespreekbaar willen zien. 

De ouderraad kan je bereiken via het mailadres ouderraad.school3212@gmail.com  

 

 

Oudercomité 

Het oudercomité stelt zichzelf tot doel de pedagogische opdracht van de school te ondersteunen en te 
stimuleren en dit in nauwe samenwerking met het schoolbestuur, directie, leerkrachten, begeleiders 
en ouders. 

Voor vragen of suggesties kan je altijd terecht op oudercomite.school3212@gmail.com of een bericht 
posten in onze brievenbus op school (aan de ingang naast het directielokaal). 

De ouders stellen zichzelf voor op de eerste algemene vergadering op school. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom en worden op de eerstvolgende vergadering uitgenodigd. Een briefje tot kandidaatstelling 
wordt met de oudste leerlingen meegegeven. 

- Voorzitter is Evert Merckx. (Nathalie en/of Ellen nemen bij eventuele afwezigheid de taken 

kort over) 

- Penningmeesters zijn Marthe Lambrechts en Evelien Moors. Samen doen ze de financiën. 

- Secretarissen zijn Ellen Gers, Nathalie Flamen.  
 
 
Ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs  : KOOGO  

Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.  

Algemeen telefoonnummer: 025065031 

Meer informatie kan u vinden op www.koogo.be. 

mailto:ouderraad.school3212@gmail.com
mailto:oudercomite.school3212@gmail.com
http://www.koogo.be/
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           1.2.4 De leerlingenraad 

 

Omdat we leerlingenparticipatie belangrijk vinden, zijn we in september 
2017 gestart met een leerlingenraad. Zo een raad schept de 
mogelijkheden om te komen tot een constructieve wisselwerking tussen 
leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten, directie, 
poetspersoneel en andere participanten.  

De directeur en de beleidsmedewerker zitten de maandelijkse 
vergaderingen voor en zorgen voor een uitnodiging en een verslag, dit 
in samenwerking met de leden. Vanaf het vierde leerjaar worden 
verkiezingen gehouden. De leerlingen stellen zich vrijwillig kandidaat om 
hun klasgroep te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. De leerlingen 
van elke klas kiezen vervolgens in het begin van het schooljaar anoniem 
vertegenwoordigers uit de kandidatenlijst van hun klas. ( 4de en 5de 
leerjaar: 2 kandidaten en 6de leerjaar: 4 kandidaten) Diegene die als eerste en tweede gerangschikt 
zijn, zullen gedurende een schooljaar in deze raad zetelen. Om iedereen kansen te geven, worden er 
jaarlijks verkiezingen gehouden per klas. In de leerlingenraad mogen de kinderen suggesties doen, 
ideeën spuien, activiteiten en projecten voorstellen, hun mening over bepaalde schoolitems uiten, 
vragen stellen ... De leerlingen uit de raad zijn op hun beurt een klankbord voor hun klasgenoten. Zij 
geven feedback over de besprekingen en polsen binnen de klas naar de mening van de anderen. Op 
die manier trachten we alle kinderen te bereiken, leren leerlingen opkomen voor hun mening en leren 
ze deze op een aanvaardbare manier te uiten.  

Onze leerlingenraad hebben een eigen naam: De Bende Van 3212! 

     

 
 
           1.2.5 De klassenraad  
 
De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat 
onder leiding van de directie of zijn afgevaardigde (waarnemend directeur) de verantwoordelijkheid 
draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele 
leerling. 

Samenstelling: 

 de klasleraars (+ leerkracht van de parallelklas); 

 de zorgcoördinator; 
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 de leerkracht van de voorgaande en/of de volgende klas. 
De klassenraad kan eventueel aangevuld worden met de bijzondere leerkrachten en/of andere 
leerkrachten indien de directie dat nodig acht. 

 

1.3  Partner  : OVSG 

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de 

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten . OVSG promoot en ondersteunt 

het onderwijsproject van steden en gemeenten 

 

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

 

Pedagogische begeleiding 

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch 

project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij 

de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of 

innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning. 

 

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Walter Jong. 

 

Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de 

diensten van OVSG voor: 

 Nascholing en service 

 Jurering en evaluatie 

 Consulting-juridische ondersteuning 

 Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 Begeleiding van een dossier scholenbouw 

 Publicaties en administratieve software 

 Sport- en openluchtklassen 

 Belangenbehartiging 

 

Gemeentelijk onderwijs = 

 Onderwijs dicht bij de burger 

 Openbaar onderwijs, open voor iedereen 

 Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur 

 De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt 

en speelt in op lokale noden. 

 Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een 

geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken. 

 Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische 

begeleiding, nascholing, leerplannen … 

 Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via 

onderwijs) 

 School in de buurt, van de buurt en voor de buurt 

 

 
 

https://www.ovsg.be/pedagogische-begeleiding
https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs
https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs
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1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen 
 
 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van 

de OVSG-leerplannen. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wereldoriëntatie; 
- wiskundige initiatie. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in 
samenhang de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wiskunde; 
- wereldoriëntatie; 
- Frans; 
- leren leren; 
- sociale vaardigheden; 
- informatie- en communicatietechnologie; 
- ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. 

 

1. Kleuteronderwijs 
 

In de laagste kleuterklassen maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een 
systeem van afwisselende opdrachten, spelletjes en vrij kleuterinitiatief. 

De aandacht in de hoogste kleuterklassen gaat uit naar het bevorderen van de motoriek, 
voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. 

“Samen over de drempel” : We doen er alles aan om de overstap van kleuter naar lager onderwijs zo 
vlot mogelijk te laten verlopen. 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Bij een sterke 
aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep 
worden ingedeeld.  Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een 
vakantieperiode. 

 

2. Lager onderwijs 
 

Elk leerjaar (leerlingengroep) heeft zijn eigen klastitularis, ondersteund door een co-teacher. Sommige 
leerkrachten werken deeltijds of hebben binnen het team een bijkomende functie. In deze klassen 
worden de lestijden evenredig tussen twee titularissen verdeeld, die in gemeenschappelijk overleg 
over het welzijn van het kind waken. 

Een kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in dezelfde groep. 
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Wij beschikken en hanteren de nieuwste methodes, die het dichtst het vooropgestelde doel van onze 
leerplannen benaderen. Zo bieden wij onze leerlingen optimale mogelijkheden om met een goed 
resultaat de basisschool te doorlopen. 

Het schoolbestuur/directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.  De lagere schoolkinderen 
worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen. Het kind behoort tot een groep 
als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.  

 

1.5. Taalscreening - taaltraject - taalbad 
 

 Taalscreening 
 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager 
onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. 

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. 

De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers. 

 

 Taaltraject 
 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen 
die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de 
leerling wat het Nederlands betreft. 

 

 Taalbad 
 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een 
taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de 
Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere 
onderwijsactiviteiten. 

 

Hoofdstuk 2  Organisatorische afspraken 

1. Schooluren 
    

 

 

 

 

 

 

 

 voormiddag namiddag 

maandag 8.50 u. – 12 u. 13 u. – 15.45 u. 

dinsdag 8.50 u. – 12 u. 13 u. – 15.45 u. 

woensdag 8.50 u. - 11.35 u.  

donderdag 8.50 u. – 12 u. 13 u. – 15.45 u. 

vrijdag 8.50 u. – 12 u. 13 u. – 15.00 u. 
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Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. De 
kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats 
verlaten (of bijvoorbeeld: niet alleen naar de parkeerplaats gaan). De leerlingen van de lagere school 
worden in hun bubbel geplaatst en begeleidt door de leerkrachten naar de ouders, kiss&ride, 
fietsenstalling. Alle leerlingen hebben een kenteken aan de boekentas hangen. Zo weten de  
leerkrachten goed welke leerling op welke wijze naar huis mag gaan.  Een rood kaartje betekent: mag 
niet alleen naar huis. Een oranje kaartje wil zeggen dat de leerling af en toe alleen naar huis mag en 
de groene kaart geeft altijd de toestemming om alleen naar huis te gaan. De directie of/en een 
leerkracht houden ’s morgens en ’s avonds toezicht aan de schoolpoorten. De kleuters en het eerste 
leerjaar komen langs de kleuterspeelplaats binnen. De leerlingen van 2-6lj gaan langs de speelplaats 
van de lagere school. Voor het goede overzicht te bewaren op de speelplaats worden geen derden 
toegelaten op de speelplaats. Indien u een gesprek wenst of een boodschap moet doorgeven, kan dit 
via de leerkracht aan de poort, of via het ouderplatform, mail of telefonisch. Een persoonlijk gesprek 
kan ALTIJD aangevraagd worden. 

De kleuters en de leerlingen eten in hun klas. De kinderen die een warme maaltijd nuttigen, eten in de 
refter. De leerlingen die thuis gaan eten, verlaten de school ten laatste om 12.15 u. Ze worden vanaf 
12.45 u opgevangen op de speelplaats van de kleuters, tot hun vrienden uit de refter zijn. 

Leerlingen die het middagmaal thuis gebruiken, worden pas vanaf 12.45 u. opnieuw op school 
verwacht.  

Respecteer deze afspraken omwille van het toezicht op de speelplaats en mogelijke 
verantwoordelijkheid bij ongevallen. 

 

2. Voor – en naschoolse opvang  
 

De voor– en naschoolse opvang biedt aan de buitenhuiswerkende ouders de mogelijkheid om hun 
kind(eren) in de gemelde opvang onder leiding te laten. Dit onder de leiding van de coördinator van 
het BKO van de gemeente.  

 

 

 

Gemelde opvang Pellenberg 

Kerkplein 1B 

3212 Pellenberg 

016/60 17 55 

contactgegevens: 

Sarah Bernaerts 

Dorpsstraat 2B 

3210 Lubbeek 

016/256698 

016/256498 

Er is opvang voorzien op:  

 elke ochtend : van 7 u. tot 8.30 u.  
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 na schooltijd op maandag, dinsdag en donderdag: van 16 u. tot 19 u. 
 na schooltijd op woensdag van 11.45 u. tot 17 u.  

De kinderen die op woensdag niet meer voor 17 u. kunnen worden afgehaald, gaan om 11.30 
u.  met de schoolbus naar de locatie in Lubbeek. Daar is opvang voorzien tot 19 u.  

 Na schooltijd op vrijdag van 15.15 u. tot 19 u. 

 

De kinderen worden op een pedagogische verantwoorde manier opgevangen en voor de oudsten is er 
de mogelijkheid om aan lessen en taken te werken. 

Ouderbijdrage:  Zie schoolreglement 

3. Afspraken opvang 
 

’s morgens 

De leerlingen worden door hun ouders naar de gebouwen van het IBO ( voor de ingang van de kerk) 
gebracht.  Er is geen vóór opvang op de speelplaats vóór 8.30 u. De kinderen die op de speelplaats 
komen vóór 8.30 u. worden automatisch naar de opvang gebracht. In de opvang houden we het zo 
rustig mogelijk. De leerlingen van de lagere school maken gebruik om hun lessen te herhalen. 

De leerlingen blijven onder toezicht van de begeleidsters. Om 8.30 u. worden de leerlingen door hen 
naar de school gebracht. Vanaf dan is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten. 

’s avonds 

Er is toezicht door de leerkrachten tot één kwartier na schooltijd. Dan komen de begeleidsters van het 
IBO de kinderen halen. De kinderen die om 16u. niet opgehaald zijn gaan naar de opvang. 

 De kleuters wachten onder het afdak van de speelplaats van de kleuterschool. 

 De leerlingen van de lagere school wachten onder het afdak van de speelplaats van de lagere 
school. 

 De kleuters en de leerlingen gaan met hun begeleiders naar de gebouwen van het IBO. 
 

De oudste leerlingen (alle leerlingen vanaf het 4deleerjaar)  kunnen een uur in een rustige ruimte zitten 
om hun huiswerk te maken.  We houden ons aan de volgende afspraken: 

 We gaan voor de aanvang van de studie naar het toilet. 
 We eten of drinken voor de aanvang van de studie, niet in de studie. 
 We blijven onder toezicht van de begeleidster. 
 Wij maken onze huistaken en leren onze lessen in volledige stilte en blijven op onze 

plaats zitten. 
 Wij steken ons hand op als we iets te vragen hebben of iets nodig hebben. 
 Als we klaar zijn met de schooltaken, lezen we een boek. Praten of een 

gezelschapspel spelen kan als elke leerling klaar is met zijn werk en na toelating van 
de begeleidster. 

 Wees altijd beleefd! 
             

Leerlingen die vroeger en alleen naar huis mogen, brengen hiervoor een ondertekend briefje van de 
ouders mee. 

Ouders, neem NOOIT een vriend of vriendin van je kind mee naar huis, tenzij met een akkoord van 

zijn of haar ouders. (Daarom ook weer een ondertekend briefje). 
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4. Leerlingenvervoer 
 

Op vraag worden voor de vestigingsplaatsen 
Pellenberg en Binkom de leerlingen aan huis 
opgehaald en teruggebracht met de schoolbus. Het 
leerlingenvervoer is een organisatie van het 
gemeentebestuur en op elke bus is toezicht voorzien. 

Het parcours van de schoolbus blijft binnen de 
gemeentegrenzen en is in onderling overleg met de 
chauffeurs, directie en gemeentebestuur vastgelegd. 

Indien uw kind moet opgehaald worden door het 
schoolbusje, neem je contact op met de 
busschauffeur Hubert (0478/47 32 52). 

 

Prijzen :  
Kleuters: gratis 

Lagere school:  

Rit: € 2 

1 jaar: €56 

 opmerkingen 
 

 De chauffeur en de begeleider staan in voor de veiligheid van de kinderen bij het instappen tot bij 
het uitstappen. 

 De begeleider blijft op de bus. 

 De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra 
het kind ’s avonds is afgestapt. 

 Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen 
naar school en worden naar de kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende 
verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan. (De ondertekende 
verklaring wordt aan de chauffeur gegeven). 

 Omwille van de veiligheid zal het in- en uitstappen zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen. 

 De leerlingen staan ’s morgens klaar aan de opstapplaats, de chauffeur zal onmiddellijk doorrijden 
als er niemand staat te wachten. (opstapplaats/thuisadres/bij oma of opa,….) 

 Op de bus gedragen de leerlingen zich behoorlijk:                        
 Ik blijf op mijn gekozen of aangeduide plaats zitten. 
 Ik plaag of duw niet.  
 Ik praat rustig. 
 Ik hinder niemand bij het op- en afstappen. 
 Ik eet of drink niet op de bus. 
 De schooltas plaats ik op de vloer, zo dicht mogelijk bij mij. 
 Ik doe mijn gordel vast! De begeleidster controleert mij.    

 

5. Schoolverzekering 
 

Alle leerlingen zijn vanaf hun inschrijving automatisch verzekerd tegen de gevolgen van gebeurlijke 
ongevallen. 
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Het schoolbestuur heeft bij Ethias, Prins Bisschopsingel 73 te 3500 Hasselt, ( 011/28 21 11) onder 
polisnummer 45025564 een verzekeringscontract afgesloten. De polis ligt ter inzage op het 
gemeentehuis (dienst onderwijs) of op het schoolsecretariaat. 

 

Wie is verzekerd? 

 De leerlingen en de personeelsleden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen. 

 Personen die met toelating van de directie schooltaken verrichten of deelnemen aan de door de 
school georganiseerde activiteiten. 

 

Voornaamste waarborgen: 

 burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en materiële schade); 
 burgerlijke en strafrechtelijke verdediging; 
 lichamelijke ongevallen: 

- behandelingskosten na tussenkomst van de ziekteverzekering. 

- tandprothese: max. € 1500 per ongeval en een max. van € 375 per tand. 

- brilschade: montuur tot € 100, glazen integrale terugbetaling. 

- hoorapparaten: max. € 1250 

- orthodontische apparaten: max. € 375  

- kledijschade ( per ongeval) : € 80  

- rooming -in: € 300 
 

Wanneer: 

Bij ongevallen die plaatsvinden: 

 Tijdens de schoolactiviteiten, zowel in de school (klas, speelplaats, …) als daarbuiten (uitstappen, 
sport, …) 

 Op de korste weg van en naar school. Dit is gedurende de tijd die normaal nodig is en op de 
wegen die normaal gevolgd moeten worden om zich naar school te begeven of om naar huis 
terug te keren van de school. 

 

Wat te doen bij een ongeval: 

 Verwittig onmiddellijk de directie of de klastitularis. 
 Laat een ongevalaangifte (secretariaat) invullen door de behandelende geneesheer. 
 Vul zelf de aangifte aan met de nodige gegevens (bankrekeningnummer, naam, adres, gegevens 

over uw kind). 
 Kleef een vignet van de ziekenkas en handteken de aangifte. 
 Bezorg het zo vlug mogelijk aan de school (binnen de 48 uur). 
 Bewaar zorgvuldig alle betaalattesten en vraag desnoods een afschrift voor ongeval bij de 

apotheker of aan het ziekenfonds. 
 Wanneer alles verwerkt is bij de verzekeringsmaatschappij, ontvangt de directie een 

dossiernummer. Dit nummer wordt zo vlug mogelijk aan de ouders bezorgd zodat deze de 
rekeningen naar de verzekeringsmaatschappij kunnen versturen. 

 Vraag altijd het dossiernummer. 
 

6. Dranken en maaltijden 
 

Er wordt altijd water gedronken: drinkbussen kunnen steeds bijgevuld worden met kraantjeswater.  
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In de voormiddag brengen de kinderen een doosje met fruit of groenten mee, in de namiddag mogen 
ze een koekje meebrengen.  

Tijdens het middagmaal bestaat de mogelijkheid om melk te gebruiken. 

 

  Flesje melk: € 0,40 

 

Wie wenst, kan soep of een warme maaltijd eten.  

De maaltijden worden in bulk aan school geleverd door een traiteur: OCMW Lubbeek 

 

 Soep:        € 0,50 

 Maaltijd (soep + hoofdschotel): kleuters: € 3,20 

  lager: € 3,60 

Aangepaste maaltijden(vegetarisch, allergenen,… kunnen aangevraagd worden.  

De bestelling ervan wordt dagelijks (9.00 u) opgenomen. Laat de leerkrachten tijdig weten wanneer 
uw kind warm eet op school. 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen eten tijdens de middagpauze. We motiveren de kinderen om 
alles op te eten. Hou rekening met de hoeveelheid die je meegeeft. Snoep (ook chocolade !) wordt 
terug meegegeven naar huis. Kinderen die hun eten vergeten: ouders worden telefonisch 
gecontacteerd.  

 

7. Schoolrekening 
 

Het schoolbestuur vraagt geen inschrijvingsgeld.  

De Vlaamse regering heeft een lijst goedgekeurd met materialen die de basisschool zelf ter 
beschikking moet stellen. Omdat ze nodig zijn om de eindtermen te behalen, zullen leerboeken en 
leermiddelen alsook schrijfgerei gratis zijn. Ook fotokopieën ter ondersteuning van het leerproces zijn 
ook gratis. 

Extra informatie kan je steeds vinden op www.ond.vlaanderen, link naar “ schoolkosten”. 

De aankoopkosten van duurzame artikelen (zoals: boekentas, zwemkledij, e.d.) zijn ten laste van de 
ouders. 

Voor niet-duurzame schoolartikelen (foto’s, nieuwjaarsbrieven, maaltijden, dranken, e.d.) bestaat er 
voor de ouders geen aankoopverplichting. Het staat u vrij voor deze aanbiedingen al dan niet in te 

tekenen. 

http://www.ond.vlaanderen/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYgqXq8d3UAhXKfFAKHaZhAyAQjRwIBw&url=http://www.dietistehannevannuffel.be/recepten/kan-melk-uw-gezondheid-schaden/&psig=AFQjCNEt7D_2E26-Slnucc4VTFwfAchCvw&ust=1498648200685399
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Tijdschriften kunnen besteld worden via de uitgeverijen. Info kan opgevraagd worden aan het 
secretariaat van de school  

De facturen worden maandelijks afgerekend. Deze ontvangt u per mail of per post (post= indien u dit 
uitdrukkelijk wenst) bij u thuis. Bij wanbetaling krijgt u een eerste aanmaning door de gemeente, indien 
nodig stuurt  de gemeente een tweede rappel en de bijhorende kosten opgestuurd . (zie 
schoolreglement) 

A. De scherpe maximumfactuur 
 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, 
schooluitstappen van één dag, projecten … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school 

moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift). 

Dit zijn de prijzen van het scherpe maximumfactuur die wij mogen aanrekenen aan de ouders per 

schooljaar. Deze zijn opgelegd door het Ministerie van Onderwijs. 

 kleuteronderwijs: € 45 

 lagere school: € 90 

In deze prijzen zijn de openluchtklassen niet meegerekend. 

 

De persoonlijke uitgaven van de ouders voor de onderwijs verbonden kosten, zoals: 

 toegangsprijzen bij pedagogisch-didactisch verantwoorde uitstappen 
 toegangsprijzen voor het zwemmen (behalve de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar) 
 deelnamekosten bij daguitstappen, leeruitstappen en schoolreizen 
 kosten bij projecten (toegang museum, gidsen, e.d.) 
 kosten bij feestactiviteiten 
 kosten bij huren van externe busmaatschappij  
 aankoop van turnkledij: € 12 voor een T-shirt van de school. (niet verplicht) 

Dit bedrag is contant te betalen bij de klastitularis, het schoolsecretariaat of de directie 

 andere 
 

Het vervoer naar en van culturele uitstappen, sport  en/of andere schoolgebonden activiteiten is gratis.  

 

B. De minder scherpe maximumfactuur 

 

 openluchtklassen: 

De officiële naam voor deze activiteiten is: extra – murosactiviteiten. Het is de bedoeling van 
“buitenshuis en buitenschools” aan geïntegreerd en stimulerend groepswerk te doen. 

Er wordt steeds getracht iedereen te laten deelnemen. De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden. 
Er zijn financiële tussenkomsten van het schoolbestuur, de oudercomités van de scholen. 

Ook worden er nog bijkomende activiteiten georganiseerd door de verschillende groepen en met 
behulp van de ouders om aldus deze werkweken toegankelijk te maken voor alle leerlingen. We 
proberen de kosten ook te spreiden over meerdere schooljaren door een vorm van sparen en 
voorafbetalingen. In geval de kosten voor sommigen te hoog liggen, neem dan contact op met de 
directie om samen naar een oplossing te zoeken. 
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Voor diegenen die om andere redenen niet wensen deel te nemen aan deze activiteiten, wordt een 
alternatief programma uitgewerkt. Wie omwille van religieuze, culturele, medische of om andere 
redenen aangepaste voeding nodig heeft, neem dan tijdig contact op met de klastitularis. 

De leerlingen verblijven steeds in gebouwen met een goede infrastructuur en een verzorgde keuken. 

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse 
uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklas, 
…). 

Voor openluchtklassen is er een apart budget opgelegd door het Ministerie van Onderwijs. 

 kleuteronderwijs: € 0 

 lagere school: € 450 

 

Het bedrag van € 450 geldt voor de ganse loopbaan van de lagere school. (1ste, 2de en 3degraad) 

De school organiseert verschillende openluchtklassen.  

In het 4de leerjaar: sportklassen  

In het 5de leerjaar: herinneringsklassen Ieper 

In het 6de leerjaar : sneeuwklassen  

De persoonlijke bijdrage van de ouders wordt steeds tijdig meegedeeld. 

 

De gemeente en het oudercomité doen een bijdrage om de kosten van deze activiteiten te 
verminderen:  

Per leerling sportklassen sneeuwklassen herinneringsklassen 

Gemeente Lubbeek € 40 € 40 €50 

oudercomité € 10 € 45 €50 

 

Betalende activiteiten zijn GEEN VERPLICHTE activiteiten!!  

Indien de persoonlijke kosten meer dan € 3  bedragen, wordt er een toelating tot deelname aan de 
ouders gevraagd. Leerlingen die geen toelating tot deelname krijgen, worden op een pedagogisch 
verantwoorde manier opgevangen op school. Niet-deelname is dus zeker geen extra verlofdag. 

Op het einde van de maand krijgt u een gedetailleerde factuur van de voor die maand aangerekende 
kosten. Indien u niet akkoord bent met de bedragen, aarzel dan niet om het schoolsecretariaat te 
contacteren. Gebruik het bijgevoegde overschrijvingsformulier om de aangerekende bedragen te 
storten op de schoolrekening. Noteer ook altijd de mededeling van de overschrijving. Betaal de 
schoolrekeningen binnen de veertien dagen. 

Bij betalingsachterstand van één maand zijn wij verplicht aan uw kind elke bestelling te 
weigeren. Dit is voor de leerkrachten even vervelend is als voor uw kind. 

Zijn er moeilijkheden voor de betaling van de schoolrekening, aarzel dan niet om onmiddellijk contact 
op te nemen met het schoolhoofd. Samen overleggen we dan om tot een praktische oplossing te 
komen. Deze problemen worden in alle discretie behandeld. 
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Alle betalingen gebeuren met behulp van het overschrijvingsformulier. Alleen uitzonderlijke betalingen 
(schoolfeesten, foto’s, e.d.) worden contant betaald. 

 

8. Schooltoelage  
 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen 
of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of 
de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag wordt ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 
 
 
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-
2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het 
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend. 
  
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of 
oktober). 
  
Meer informatie :  

     https://www.groeipakket.be/ 

 

9. Contacten ouders – school 
- Kleuterschool 

 In de kleuterklassen is het heen- en weerschriftje/mapje een belangrijke bron van 
contact tussen ouders en school. De kleuterleidsters informeren de ouders (bijna) 
dagelijks langs deze weg. De ouders kunnen dit werkinstrument ook zelf 
gebruiken als informatiemiddel naar de leerkracht toe. 

 De mogelijkheid bestaat om de leerkracht te contacteren via mail of via het 
ouderplatform. 

 Via het ouderplatform geven de leerkrachten informatie over de klasactiviteiten. 

 De meeste brieven worden verstuurd via het ouderplatform. 

 Officiële oudercontacten: 
 individuele gespreksavonden: eind oktober, half februari en eind juni 
       extra overlegmomenten op aanvraag 

 

- Lagere school 

 In de lagere school is de agenda een belangrijk informatiemiddel. Hij bevat niet 
alleen de huistaken en lessen voor de volgende dag(en), maar ook opmerkingen 
en aankondigingen. Ook de ouders kunnen de agenda gebruiken om 
mededelingen naar de leerkracht over te brengen. 
In de hoogste klassen is de agenda ook een hulpmiddel om onze leerlingen een 
planning te leren maken over een lange periode. 

 De mogelijkheid bestaat om de leerkracht te contacteren via mail of via het 
ouderplatform. 

 Via het ouderplatform geven de leerkrachten informatie over de klasactiviteiten. 

 Elk kind heeft ook een brievenmap in zijn boekentas zitten. Hierin worden 
informatieve brieven voor de ouders gestoken. 

 De meeste brieven worden verstuurd via het ouderplatform. 

 Officiële oudercontacten: 
 individuele gespreksavonden: eind oktober, half februari en eind juni 
 extra overlegmomenten op aanvraag 

 

https://www.groeipakket.be/
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 Zowel met de leerkrachten als met de directie kunnen dringende gesprekken nodig zijn. Dit kan 
voor de aanvang van de lessen (alle leerkrachten zijn een kwartier voor de aanvang en na het 
beëindigen van de lessen aanwezig). Wij zijn ook telefonisch bereikbaar indien u dit nodig acht of 
na het maken van een afspraak. De leerkrachten beschikken over een eigen mailadres. Dit wordt 
in het begin van het schooljaar meegegeven 
 

10. Oudercontacten 

 

Opendeurdag: 30 augustus 2021 van 16.00u t.e.m.19.00u 

Individuele gespreksavonden:  

21 oktober 2021 (kleuterschool) en 28 oktober 2021 (lagere school) 

17 februari 2022 (kleuterschool) en 24 februari 2022 (lagere school) 

Juni 2022: op uitnodiging van de leerkracht en/of zorgteam/directie of op vraag van de ouders 

 

      Tijdens het schooljaar kunnen ouders uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 

11. Afwezigheden 
 

Algemeen: 

Elke afwezigheid van een leerplichtig kind moet verantwoord worden door een ziekenbriefje, een 
briefje van de ouders of een wettelijk attest. 

 

 wegens ziekte:  

 een medisch attest wordt verplicht als de afwezigheid meer dan drie opeenvolgende 
schooldagen betreft. Anders volstaat een briefje van de ouders. 

 een medisch attest wordt verplicht als de ouders al vier keer een afwezigheid wegens 
ziekte van één dag hebben verantwoord. 
 er is dus een ziektebriefje nodig bij elke afwezigheid (ook voor 

   een halve dag) vanaf de 5de ziektemelding door de ouders. 

 

 van rechtswege gewettigd:   

 begrafenis of huwelijk bloedverwant, oproeping voor de rechtbank, onbereikbaarheid 
van de school (bijvoorbeeld weersomstandigheden), e.d. 

 

 mits toestemming van de directeur: 

 voor het rouwproces bij een overlijden; 

 voor een actieve selectie bij culturele of sportieve manifestaties; 
 

Bij een niet gewettigde afwezigheid van meer dan tien halve schooldagen is de school verplicht het 
CLB in te schakelen en een verantwoordingsdossier aan te leggen. 
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12. Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs  

 

Indien uw kind 21 dagen onafgebroken ziek of ongeval is, of indien uw kind chronisch ziek en negen 
halve dagen afwezig is, heeft hij/zij recht op tijdelijk onderwijs, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beide.  

Een kind moet ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar worden of ouder zijn 
dan vijf. 

Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis , synchroon internetonderwijs of een combinatie 
van beide de school hervatten, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens 
ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beide. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens de 
procedure . Informatie kan je vragen op het bureau. 

 

13. Te laat komen 
 

Alle leerplichtige leerlingen (en waar mogelijk ook kleuters) moeten tijdig aanwezig zijn op school. Elk 
te laat komen moet door de ouders gewettigd worden. Indien er geen briefje afgegeven wordt, zal de 
leerling van de klastitularis een voorgedrukt formulier meekrijgen om te laten invullen. We moeten 
spijbelgedrag voorkomen! 

Voor de klasleraars en ook voor je kind is “te laat” komen echt vervelend. Probeer daarom vijf minuten 
voor de aanvang van de lessen op school aanwezig te zijn. 

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk 
in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. 

 

14. Vroeger vertrekken 
 

Vroeger vertrekken kan alleen op schriftelijke aanvraag en mits toelating van de directie. Ouders 
komen hun kind bij de klastitularis afhalen. Dit omwille van de verantwoordelijkheid en om in geval van 
ongeval problemen met de verzekering te vermijden. 

 

15. Afhalen en brengen van kinderen 

 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden hun kinderen tot 

aan de schoolpoort. Draag er zorg voor dat de poort telkens opnieuw gesloten 

wordt! 

Ouders van kleuters mogen deze begeleiden tot aan de kleuterpoort. Neem daar 

afscheid van je kleuter. Er zal altijd een leerkracht staan om uw kind op te 

vangen. Maak het je kind niet moeilijk en neem zo vlug mogelijk afscheid.  

Na schooltijd wachten alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s,… aan de poort van de 

kleuterspeelplaats tot alle kleuterleidsters buiten zijn met hun kleuters. De 

kleuters wachten op hun vaste plaats op de speelplaats. De juffen brengen de 

kindjes tot aan de poort bij de toezichthoudende leerkracht. Zij begeleidt de 

kindjes naar de ouders/grootouders/… 
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De ouders van de leerlingen van de lagere school wachten aan de schoolpoort aan 

de zijingang . De leerlingen worden in rijen naar buiten begeleid door de 

leerkrachten. De leerlingen die nog naar de opvang moeten, wachten onder 

begeleiding onder het afdak . Leerlingen die alleen naar huis gaan hebben een 

schriftelijke toestemming nodig van de ouders/voogd. Al naargelang die 

toestemming krijgen de leerlingen een rood, oranje of groen kaartje aan de 

boekentas zodat leerkrachten onmiddellijk herkennen hoe de leerling naar huis 

mag gaan . Een rood kaartje betekent: mag niet alleen naar huis. Een oranje 

kaartje wil zeggen dat de leerling af en toe alleen naar huis mag en de groene 

kaart geeft altijd de toestemming om alleen naar huis te gaan. 

Ouders die hun kinderen door andere personen (dan gewoonlijk) aan de school laten afhalen, delen 
op voorhand aan de klastitularis mee wie het kind afhaalt. Ze melden zich aan op het secretariaat. 

Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats. 

 

16. Lichamelijke opvoeding: gym en zwemmen  
 

De kleuters van de tweede en derde kleuterklas brengen een zakje met turnpantoffels mee.  

De leerlingen van de lagere school dragen aangepaste kledij. De turnkledij bestaat uit: gymschoenen 
of sportschoenen met kleurvaste zool, een sportbroek en een T-shirt. Bij het begin van het schooljaar 
worden T-shirt vrijblijvend te koop aangeboden (€ 10). 

Omwille van de veiligheid en om mogelijke kwetsuren te voorkomen, dragen de leerlingen geen 
juwelen tijdens de gymles. 

Wie niet over de aangepaste kledij beschikt, wordt om veiligheidsredenen uitgesloten van de gymles, 
ook om bij een ongeval geen problemen met de verantwoordelijkheid te krijgen. 

De juf maakt hiervan melding in de schoolagenda. 

Wie door bepaalde omstandigheden niet kan deelnemen aan de gymles brengt een briefje met 
verantwoording mee, ondertekend door de ouders of een doktersattest. 

Elke leerlingen van de lagere school krijgt één gymzak met het logo van de school. Wie zijn gymzak 
verliest, betaalt de gymzak. 

De leerlingen van het lager onderwijs gaan om de veertien dagen zwemmen. Deze zwembeurten 
worden via de schoolagenda meegedeeld. 

Kleuters van de 3de kleuterklas hebben 10 zwembeurten. Deze worden eveneens meegedeeld door 
de juf. 

 

Prijzen:  

 Kleuterzwemmen : € 2,70  per zwembeurt: € 0,70 betaald door de gemeente en € 1,00 
betaald door het oudercomité, met een max van tien zwembeurten per schooljaar. 

 Lagere school: € 2,70  per zwembeurt: € 0,40  betaald door de gemeente.  Het 6de leerjaar 
zwemt gratis. 

 

Meebrengen: 

 badkledij  
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 twee handdoeken (de tweede handdoek wordt gebruikt om met de voeten op te staan, zo 
voorkomen we wratten en schimmels) 

 een extra paar kousen  
 een badmuts voor de meisjes en jongens met lange haren 

 

Omwille van de veiligheid en om mogelijke kwetsuren te voorkomen dragen de leerlingen geen 
juwelen tijdens de zwemles. 

Wie niet deelneemt aan de zwemles, brengt een briefje met verantwoording mee, ondertekend door 
de ouders of een doktersattest. 

 

17. Het gebruik van elektronica op school 
 

 Alle elektronische spelletjes zijn verboden op school. 
 Onze leerlingen brengen geen smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige 

toestellen mee naar school. Ook op openluchtklassen wordt niets genomen.  
o Voor het zesde leerjaar is er een uitzondering voor het meebrengen van hun 

smartphone: zie schoolreglement. 
o In bepaalde omstandigheden kan op de aanwezigheid van een GSM een uitzondering 

gemaakt worden na overleg met de directeur en de klasleraar. 

 Speelkaarten zijn verboden.  
 

 
18. Verkeer en veiligheid 

 

 Bespreek samen de veiligste (en kortste) schoolroute. Oefen samen deze route. 
 Laat je kind pas alleen naar school komen als het voldoende verkeersbewust is. Controleer 

geregeld de fiets van je kind naar de verkeerstechnische en verkeersveilige uitrusting. 
 Het is belangrijk dat de ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om 

de verkeersregels na te leven. Alleen dan krijgt het verkeersonderricht op school voldoende 
kracht. 

 Maak, indien mogelijk, gebruik van milieuvriendelijk vervoer. 
 Kies uw parkeerplaats zo dat je de schoolomgeving niet overbelast en laat de doorgangen vrij. 

Blijf niet langer dan strikt noodzakelijk. 
 

19. Verantwoordelijkheidszin 

 

 De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van de 
kinderen. 

 Leer je kind daarom zorg te dragen voor eigen materiaal en respect te hebben voor het 
materiaal van anderen. 

 Zorg ervoor dat leerboeken en schriften steeds gekaft zijn. 
 de leerlingen krijgen een pennenzak met het nodige materiaal aangeboden in de school. Bij 

schade of verlies wordt het materiaal aangerekend op het factuur. (Prijslijst op secretariaat) 
 Help samen met de leerkrachten je kind mee orde te houden in de boekentas. 
 Spoor samen met de leerkrachten je kind aan om bij het spel niet aan kledij te trekken of 

onverantwoorde spellen te spelen. 
 De schoolverzekering dekt materiële schade niet, tenzij bij een ongeval. Opzettelijk 

veroorzaakte schade of schade door onverantwoord spel, zoals trekken aan de kledij, zal altijd 
aan de ouders ter vergoeding voorgelegd worden. 

 Verloren voorwerpen worden bijgehouden. Je kan altijd bij de klastitularis terecht om na te 
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gaan of het voorwerp zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 
 

20. Mijn agenda en mijn taken leerlingen 

 Ik vul mijn agenda in zoals mijn leerkracht het vraagt en laat hem dagelijks aan mijn ouders 
zien. Minstens wekelijks laat ik mijn agenda ondertekenen. 

 Alle brieven en nota's geef ik onmiddellijk af aan mijn ouders. In te vullen of te ondertekenen 
formulieren heb ik de volgende dag terug bij. 

 Dagelijks maak ik de opgelegde taken en leer ik ook mijn lessen. Als ik moeilijkheden heb met 
taken en lessen of als ik door onvoorziene omstandigheden toch niet in orde ben, verwittig ik 
voor de aanvang van de lessen mijn juf of meester. Dit gebeurt het best door de ouders met 
een nota in mijn agenda of met een briefje. 

 Niet alle toetsen worden aangekondigd. De leerkrachten controleren ook of ik dagelijks mijn 
taken maak en lessen studeer. 

 

21. Gedrag en houding in het algemeen leerlingen 

 Ik ben altijd beleefd, ook al ben ik het niet eens met de leerkracht. In dat geval vraag ik 
beleefd om een gesprek met de leerkracht. Lukt dat niet, dan wend ik mij tot de directie. De 
directie zal na overleg met de leerkracht een besluit treffen.  

 Spuwen is onbeleefd en dus verboden. 
 Bij te laat komen op school of bij een afwezigheid geef ik onmiddellijk een verklaring of geef ik 

mijn briefje af. 
 Ik draag zorg voor dat de klas, gang, toiletten en speelplaats netjes blijven. Er zijn voldoende 

vuilnisbakken aanwezig op school. 
 Klassen, gangen en toiletten behoren niet tot de speelplaats. Er wordt daar dus niet gespeeld. 
 We maken niets stuk dat eigendom is van de school of van een medeleerling. Wie toch 

materiaal van een vriend wenst te gebruiken, vraagt hiervoor eerst toelating. Eventuele 
moedwillige of door onachtzaamheid veroorzaakte schade moet vergoed worden. 

 Op de speelplaats fiets ik nooit, tenzij met toelating en onder toezicht van de leerkracht.   
 ‘s Morgens plaats ik mijn fiets op de daarvoor voorziene plaats en leg hem slotvast. Ik haast 

mij onmiddellijk naar de speelplaats. Ik blijf nooit bij de fietsrekken spelen. 
 Wilde, gevaarlijke en brutale spelletjes zijn niet toegelaten. 
 Ik speel in vriendschap, zonder iemand te pesten of uit te sluiten. We spelen sportief en 

houden ons aan de spelregels. 
 Voetballen doen we op de voorziene plaats en met een lichte of zachte bal. 
 We houden ons aan de gemaakte speelplaatsafspraken. 
 Ik verlaat nooit de speelplaats zonder toelating. Ook voor het toiletgebruik vraag ik eerst 

toelating. (Wij gaan zoveel mogelijk bij de aanvang van de speeltijd naar het toilet). 
 Bij het eerste belgeluid stop ik het spel en haast ik mij naar de afgesproken plaats bij mijn 

groep. Bij het tweede belgeluid sta ik ordelijk in de rij en ik zwijg! 
 We begeven ons in stilte naar onze klassen en volgen de instructies van de juf of meester. We 

vormen ordelijke rijen. Mijn speelgoed houd ik vast en ik laat iedereen met rust. Ook bij het 
terugkeren naar de speelplaats passen we deze regels toe. 

 

1. Ik en mijn taalgebruik 
 

  Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 
  Mijn taal is verzorgd en mijn woordkeuze gepast. Ook op de speelplaats en tijdens het   

 spel verzorg ik mijn taal. 

  Volwassenen spreek ik aan met “mijnheer” of “mevrouw”, de leerkrachten met “meester”  
              of “juffrouw”. 

  Vloeken, ongepast taalgebruik en kwetsende taal zijn verboden en leiden mogelijk tot    
               maatregelen. 
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2. Ik en mijn houding 
 

 Ik heb respect voor anderen. 
 Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
 Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
 Ik heb eerbied voor het bezit van anderen en het materiaal van de school.  
 Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
 Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af. 
 In de eetzaal ben ik stil en heb ik goede tafelmanieren. 
 Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 
 Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

 

1. Ik en hygiëne 

 

 Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
 Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 
 Ik houd de toiletten netjes en verspil noch papier noch water. 
 In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
 Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.  

 

22. Algemene bepalingen 
 

Inschrijving 
 

Kleuters mogen naar school komen vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maandag 

hebben bereikt en vanaf de volgende instapdata:  

 De eerste schooldag na de zomervakantie 

 De eerste schooldag na de herfstvakantie 

 De eerste schooldag na de kerstvakantie 

 De eerste schooldag van februari  

 De eerste schooldag na de krokusvakantie 

 De eerste schooldag na de paasvakantie 

 De eerste schooldag na Hemelvaartdag 
 

Je kan je kind inschrijven op onze school: 

 op de openklasdag (zie kalender)  

 op de schooldagen tussen 8.30 u. en 16 u. of na afspraak met de directie. 

 op werkdagen, na afspraak, de eerste week van juli en de laatste week van augustus. 
 

Wanneer er overgegaan wordt tot inschrijving verklaren de ouders zich akkoord met het 
schoolreglement en het pedagogisch project. Op het inschrijvingsregister tekenen ze met: 

 ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project 

 ontvangst van de informatie aan de ouders 

 keuzeformulier “ levensbeschouwing “ voor leerplichtige leerlingen (enkel voor de lagere 
school!) 

Bij wijziging van het schoolreglement ontvangen de ouders een nieuwe versie schriftelijk of via een 
elektronische drager (site, e-mail,….) Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie 
krijgen. 
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Het is noodzakelijk om TIJDIG in te schrijven.  Hou daarom rekening met volgende data: 

Inschrijvingen  

Vanaf 1 september 2021: geboortejaar 2020 (voor schooljaar 2022-2023) 

Vanaf 1 september 2022: geboortejaar 2021 (voor schooljaar 2023-2024) 

23. Leuke weetjes 

 

 

Een milieuvriendelijke school 
 

Als school hebben we de taak onze leerlingen milieubewust op te voeden. Dat kan echter niet 
zonder de hulp van de ouders en vraagt inspanningen van iedereen. We zijn verplicht om afval 
te voorkomen. 

 Ik neem mijn boterhammen en koekjes uitsluitend in een doosje mee naar school, niet in een 
verpakking (dus algemeen verbod op aluminiumfolie, plastiek, e.d.). 

 Drank neem ik mee in een drinkbusje of in herbruikbaar materiaal (dus alle dranken in blik of 
brik zijn verboden). 

 Ik verspil geen papier, ik hergebruik zoveel mogelijk papier als klad – en tekenbladen; 
 Ik sorteer afval. 
 Papiertjes, etensresten… gooi ik niet op de speelplaats of op de openbare weg. 
 Ik zorg mee voor een nette school!! 

 
Een snoepvrije school 
 

Alle snoep (zoals zuurtjes, lolly’s, drop, chips, zoute nootjes, …) is verboden.  

In de voormiddag eten we fruit of groenten. Op woensdag wordt er fruit aangeboden door de 
school. 

In de namiddag mag een koekje gegeten worden. 

Zoethoudende dranken worden niet toegestaan. (frisdranken, energydranken,… 

Verjaardagen 
 

 Neem zeker geen snoep mee naar school !!!!  
 Kies voor gezonde en milieuvriendelijke versnaperingen: fruit, koekjes, cake, … 
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 Koop geen dure geschenken. Een boek voor de klas mag. 
 Vraag tips aan de leerkracht! 

Hoofdstuk 3         Schoolverandering 
 

De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de 
ouders. 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 
betrekking heeft; 

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de 
ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben 
ingezien. 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet 
verzetten. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het 
lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de 
ouders over een verslag beschikken. 

Hoofdstuk 4  Ouderlijk gezag in 
onderwijsaangelegenheden 

 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen 
eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

        Concrete afspraken: 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de 
opvoeding van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 

- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 

- bij orde- en tuchtmaatregelen; 

- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 
uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 
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De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden 
worden met een specifieke regeling.  

Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke 
vakken 

 

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind: 

1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; 
2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 

erkende godsdiensten:  
 Anglicaanse godsdienst  

 Islamitische godsdienst  

 Israëlitische godsdienst  

 Katholieke godsdienst  

 Orthodoxe godsdienst  

 Protestantse godsdienst   

 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van 
één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen 
om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit 
dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen. 

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn 
besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is. 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring 
wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in 
de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan 
de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.  

Voor leerplichtige kleuters is er geen verplichting  ,maar wel een recht op 

levensbeschouwelijk onderricht. Het officieel kleuteronderwijs zelf biedt geen 

levensbeschouwelijk onderricht aan. 

Ouders die dit voor hun leerplichtige kleuter wensen, kiezen zelf een officiële 

school voor lager onderwijs waar de levensbeschouwing van keuze aangeboden 

wordt. Uiterlijk op 8 september moeten de ouders de lagere school naar keuze te 

contacteren. Als het gaat om een andere school dan de school waar het kind 

kleuteronderwijs volgt, informeren de ouders de eigen kleuterschool eveneens 

tegen 8 september. De kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de 

eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij kinderen van de lagere school die 

dezelfde levensbeschouwing volgen. 
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Hoofdstuk 6         ONDERSTEUNINGSNETWERK 

 
De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk CO 

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de 

ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator: Valerie Vuerinckx  

 

Hoofdstuk 7  Toedienen van medicijnen   
 

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder 
of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van 
de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de 
hulpdiensten contacteren. 

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij: die is voorgeschreven door een arts én die 
omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend:  

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te 
dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende 
oplossing gezocht. 

Hoofdstuk 8  Grensoverschrijdend gedrag / 
integriteit van de leerling 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel 
gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit 
van de leerlingen te beschermen. 

 

Hoofdstuk 9  Jaarkalender 
Zie bijlage 

 

 
  

Hoofdstuk 10      Klachtenprocedure 

De gemeentelijke klachtenprocedure kan opgevraagd worden aan de gemeente Lubbeek. 

 

 

 


