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Vrije Basisschool Stevoort 

heet u hartelijk welkom ! 

Beste ouder,  

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.  Het 

schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw 

kind.  U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk 

onderwijs verwachten.  Bij vragen of problemen willen wij steeds klaar staan om 

samen naar een oplossing te zoeken. 

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

en de afspraken na te leven.  Daarom willen wij u met deze brochure informeren 

over het leven en werken in onze schoolgemeenschap. 

Deze onthaalbrochure  bestaat uit verschillende delen.  Het eerste deel bevat heel 

wat nuttige informatie en contactgegevens.  In het tweede deel vind je het 

pedagogisch project.  In het derde deel vind je het schoolreglement dat bestaat uit 

de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 

organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift 

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

vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

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

volledige onthaalbrochure.  Soms is het nodig om deze onthaalbrochure aan te 

passen.  Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, 

hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.  Wijzigingen aan het 

pedagogisch project en aan het schoolreglement worden aan de ouders voorgelegd, 

die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met deze wijzigingen.  Alle delen van 

de onthaalbrochure worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

De directie en het schoolteam 
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1 DEEL 1 : INFORMATIE 

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

schoolreglement. Wanneer het nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de 

loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

1.1 Contact met de school. 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze 

contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. 

Website van de school:  www.basisschoolstevoort.be  

Directeur:     Vandenborn Saartje 

GSM:     0474/ 64 87 33 

E-mail:    directie.vbstevoort@sgm-zevensprong.be  

 

Secretariaat :    Knaepen Noëlla 

Telefoon school:   011/ 31 41 54 

E-mail:    vbstevoort.secretariaat@sgm-zevensprong.be  

 

Zorgcoördinator:   Schapmans Liesbet 

Telefoon:    011/ 72 38 95 

E-mail:    liesbet.schapmans@sgm-zevensprong.be 

 

1.1.1 Kleuterleidsters :   

Vrancken Kristien 

Tel. : 0496/ 81 72 89   E-mail : kristien.vrancken@sgm-zevensprong.be  

Windmolders Els 

Tel. : 011/ 59 36 70   E-mail : els.windmolders@sgm-zevensprong.be 

Colemont Hilde  

Tel. : 011/ 59 19 71   E-mail : hilde.colemont@sgm-zevensprong.be 

Santermans Lutgarde 

Tel.  : 011/ 59 23 22   E-mail : lutgarde.santermans@sgm-zevensprong.be 

Huybrechts Ria 

Tel. : 011/31 65 07   E-mail : ria.huybrechts@sgm-zevensprong.be 

Heylen Sandra 

Tel. : 011/ 21 36 63   E-mail : sandra.heylen@sgm-zevensprong.be 

Linmans Ann 

Tel. : 011/ 60 16 80   E-mail : ann.linmans@sgm-zevensprong.be 

 

  

http://www.basisschoolstevoort.be/
mailto:directie.vbstevoort@sgm-zevensprong.be
mailto:vbstevoort.secretariaat@sgm-zevensprong.be
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1.1.2 Kinderverzorgster :  

Piccard Ilse  

Tel. : 011/ 31 16 18   E-mail : ilse.piccard@sgm-zevensprong.be 

 

1.1.3 Leerkrachten lager onderwijs :  

Leemans Elsie 

Tel. : 0472/58 50 84  E-mail : elsie.leemans@sgm-zevensprong.be 

Piccard Nancy 

Tel. : 011/ 59 00 57    E-mail : nancy.piccard@sgm-zevensprong.be 

Wyckmans Salie 

Tel.: 011/ 23 61 28   E-mail : salie.wyckmans@sgm-zevensprong.be 

Geerdens Ilse 

Tel. : 013/ 29 01 43    E-mail : ilse.geerdens@sgm-zevensprong.be 

Erna Maggy 

Tel. : 011/ 75 61 29   E-mail : maggy.erna@sgm-zevensprong.be 

Houbrechts Petra 

Tel. : 011/ 59 62 72   E-mail : petra.houbrechts@sgm-zevensprong.be 

Fourier Petra 

Tel. : 013/ 55 30 65   E-mail : petra.fourier@sgm-zevensprong.be 

Motmans Sandra 

Tel. : 011/ 68 61 87   E-mail : sandra.motmans@sgm-zevensprong.be 

Santermans Hilde 

Tel. : 0472/ 48 88 24   E-mail : hilde.santermans@sgm-zevensprong.be 

Antheunis Diane 

Tel. : 011/ 59 20 31   E-mail : diane.antheunis@sgm-zevensprong.be  

Debock Kristof 

Tel. : 011/ 59 27 82   E-mail : kristof.debock@sgm-zevensprong.be  

Thomassen Nadine 

Tel. : 011/ 87 16 39   E-mail : nadine.thomassen@sgm-zevensprong.be 

 

 

1.1.4 Coördinerend directeur Scholengemeenschap:  

Slootmakers Bea 

Tel. : 0472/ 07 46 47  E-mail : codi@sgm-zevensprong.be 

  

mailto:elsie.leemans@sgm-zevensprong.be
mailto:nancy.piccard@sgm-zevensprong.be
mailto:salie.wyckmans@sgm-zevensprong.be
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1.2 Structuur van de school 

Onze school is een gesubsidieerde gemengde vrije basisschool. Er wordt onderwijs 

geboden aan kleuters vanaf 2,5 jaar tot kinderen van 12 jaar.  

In Kolmenstraat nr. 7 zitten de kleuters en de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar.   

In Kolmenstraat nr. 2 zitten de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 

In totaal telt onze school ongeveer 330 kinderen. Alle klassen zijn gemengd. 

 

1.3 Het schoolbestuur 

Onze school wordt bestuurd door een schoolbestuur. Dit schoolbestuur is een v.z.w.  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij 

is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop. Om het schoolgebeuren uit te 

bouwen tot een goed functionerend geheel doet zij ook een beroep op de 

begeleiding van het bisdom. 

VZW KBSH  

Kolmenstraat 7 

3512 Hasselt-Stevoort 

 

Voorzitter: 

Dhr. Mignolet Gert,  

E-mail : gert.mignolet@sgm-zevensprong.be 

 

1.4 De ouderraad 

Aan onze school is een goed-werkende ouderraad verbonden. Zij organiseert 

regelmatig activiteiten die vormend zijn naar de ouders toe of financieel-

ondersteunend naar de school en dus naar uw kinderen toe.  

 

Voorzitter : 

Leen Moentjens 

E-mail : info@ouderraadstevoort.be  

  

mailto:elsie.leemans@sgm-zevensprong.be


  

 8  

1.5 Scholengemeenschap 

Onze school vormt samen met 7 andere scholen uit de buurt 1 grote 

scholengemeenschap : “De zevensprong”.  Samen proberen we een 

gemeenschappelijk beleid uit te stippelen en ook organiseren we een aantal 

gezamenlijke activiteiten. 

De overige scholen uit onze scholengemeenschap zijn : 

 Vrije Basisschool “De Kameleon” van de parochie St.- Lambrechts-Herk 

 Vrije Basisschool “De Tuimelaar” van de St-Martinusparochie aan het Hollands Veld 

 Vrije Basisschool “De Krullevaar” aan de Bakkerslaan te Hasselt 

 Vrije Basisschool “ De Kievit” van de parochie Kiewit  

 Vrije Basisschool “t Kabaske” van de parochie Kermt 

 Vrije basisschool “’t Laantje” van de parochie Alken centrum 

 Vrije Basisschool Sint-Joris van de parochie Sint-Joris te Alken 

 

1.6 Schoolraad 
Om een goede wisselwerking tussen de verschillende betrokken partijen te realiseren werd 

de schoolraad opgericht.  Hierin zetelen drie ouders, drie leerkrachten en drie leden uit de 

parochie. Het schoolhoofd en leden van het schoolbestuur worden steeds uitgenodigd op 

deze vergaderingen. 

 

Voorzitster :  

Josepha Raymaekers,  

de Libottonstraat 20,  

3512 Stevoort  

tel: 011/ 31 57 63 

 

1.7 Klassenraad/MDO 
Minstens 2 keer per jaar komt voor elke klas de klassenraad samen.  De klasleerkracht 

bespreekt samen met de zorgcoördinator en de directie de leerlingen waarvoor verhoogde 

zorg van toepassing is.  De gekozen acties worden geëvalueerd en bijgestuurd.  In 

voorkomend geval  beslissen zij ook over een mogelijke uitsluiting van een leerling.  

MDO (multidisciplinair overleg) : de klasleerkracht bespreekt samen met de zorgleerkracht, 

de directie, CLB, externen (GON, therapeuten,…) en/of ouders het betrokken kind waarvoor 

uitbreiding van zorg vereist is. 

 

1.8 Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling) 
DSKO Beroepscommissie Basisonderwijs 

Tulpinstraat 75 

3500 Hasselt 

Bij klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt U steeds terecht bij de Commissie 

inzake Leerlingenrechten:Commissie inzake Leerlingenrechten, t.a.v. Sara de Meerleer 

(Basisonderwijs), Koning-Albert-II laan 15 , lokaal 4M11, 1210  Brussel, 02/553 92 12 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
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1.9 Leerlingenraad 
In elke klas van het 5de en 6de leerjaar wordt een afgevaardigde verkozen. Deze  4 

afgevaardigden vergaderen ongeveer om de 3 maanden samen met de directeur. Op deze 

vergadering worden voorstellen van de leerlingen besproken. Er is ook een ideeënbus 

waarin de leerlingen voorstellen kunnen doen. 

 

1.10 De organisatie van de schooluren 

1.10.1 Schooltijden 

Voormiddag: van 8.40 - 12.15 u. 

Namiddag (uitgezonderd woensdag): van 13.25 - 15.20 u. 

Speeltijden: van 10.20 - 10.35 u. en van 14.55 - 15.10 u. (kleuteronderwijs)  

                       van 10.20 - 10.35 u. en van 14.15 - 14.30 u. (lager onderwijs) 

 

1.10.2 Voor- en naschoolse bewaking 

Voor de school: vanaf 8.15 u. 

Na de school: 

 woensdag tot 12.30 u. 

 andere dagen tot 15.35 u. 

 

1.10.3 Middagpauze 

De kinderen kunnen ’s middags op school hun boterhammen opeten.  Zij brengen een 

keukenhanddoek of een servet mee (de kleuters niet). Water en melk worden op school 

verkocht.   

De kleuters kunnen ook drank kopen tijdens de voormiddagspeeltijd.  De leerlingen van de 

lagere school kunnen dit niet. 

 

1.11 Voor- en naschoolse opvang 
De stad Hasselt organiseert kinderopvang voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. 

Plaats:  

Het Noppertje  

Sint-Maartenplein 76,  

3512 Hasselt-Stevoort  

(tel. 011/59 14 76) 

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 7.00 - 8.15 u. ; van 15.30 - 18.30 u. 

 Op woensdag: 12.30 - 18.30 u.  

 Op vrije dagen en tijdens de schoolvakanties: 7.00 - 18.30 u. (Te Kuringen, Runkst of 

St. Lambrechts-Herk) 

 Er is geen opvang op zaterdag en zondag. 

Verdere informatie over onze buitenschoolse opvang vindt U op onze website  

http://www.basisschoolstevoort.be  

 

 

http://www.basisschoolstevoort.be/
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1.12 Organisatie van de oudercontacten 
 

Kleuterschool 

 September: algemene ouderavond per klas 

 oktober-november: individueel oudercontact 

 November-december: openklasdag of grootouderfeest 

 Tweede trimester: voor de 5-jarigen:  algemene ouderavond ‘schoolrijpheid’ 

individueel oudercontact  

 Einde schooljaar: individueel oudercontact 

 

Lagere school 

 September : algemene ouderavond per klas 

 November : individueel oudercontact voor de klassen 1- 3  

 Einde eerste trimester: individueel oudercontact voor de klassen 4 – 6  

 Einde tweede trimester : individueel oudercontact voor de klassen 1-3  

 Einde schooljaar: individueel oudercontact voor alle klassen 

 

De data voor alle oudercontacten worden tijdig meegedeeld. 

En… naast deze geplande contactdagen bent U steeds welkom! 

 

We willen heel uitdrukkelijk stellen dat de ouders die een extra oudercontact wensen 

eenvoudig de leerkracht kunnen aanspreken om samen een overlegmoment af te spreken.  

Op dinsdagnamiddag  is er ook vaak een CLB-medewerkster aanwezig in de school. 

Zij overlegt dan met de zorgleerkracht (Juf. Liesbet Schapmans).  Er is dan ook altijd de 

mogelijkheid om even iets af te spreken of een overleg te plannen.  Zo nodig kan men ook 

steeds terecht bij de directie. 

 

1.13 Vakantiedagen, lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen 
Op het eind van elk schooljaar worden de vakantiedagen, lokale verlofdagen en      

pedagogische studiedagen van het volgende schooljaar vastgelegd en aan de ouders 

bezorgd. Ook via het info-blaadje “het bij-de-handje” en onze website       

http://www.basisschoolstevoort.be vindt u deze informatie terug. 

 

1.14 Huiswerk, agenda’s en rapporten 
Huiswerk 

In het lager onderwijs wordt in principe 3 keer per week huiswerk meegegeven. De 

leerkrachten streven naar een gepaste hoeveelheid huiswerk, zodat er voldoende tijd 

overblijft om te spelen of om andere activiteiten te gaan doen. Via het huiswerk oefenen de 

kinderen wat ze in de school geleerd hebben en blijven de ouders op de hoogte van wat de 

kinderen op school leren.  

Het is een taak die de kinderen meekrijgen en waarvan we vragen dat ze ook   

door de kinderen gemaakt worden. 

 

 

http://www.basisschoolstevoort.be/
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Agenda 

Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een schoolagenda. De lessen en taken 

worden genoteerd op de datum dat ze moeten gekend of uitgevoerd zijn. Plannen en op 

voorhand studeren worden hierdoor bevorderd. De ouders ondertekenen de agenda 

wekelijks. 

 

Rapporten 

Driemaal per jaar (met  Kerstmis, Pasen en eind juni) worden rapporten gegeven. Dit 

rapport geeft de resultaten van de toetsen over de verschillende vakken alsook een 

overzicht van het dagelijks werk en biedt u inzicht in de attitudes van uw kind via een 

verbale waardering door de leerkracht.  Er wordt veel aandacht en veel zorg besteed aan 

een degelijke evaluatie. We vragen dan ook om de toetsen na te kijken en de rapporten te 

tekenen. 

 

1.15 Samenwerking met het CLB  

1.15.1 Je CLB helpt 

1.15.2 Jouw CLB: 

 

VCLB regio Hasselt 

Jan Palfijnlaan 2 

3500 Hasselt  

Tel. 011/37.94.90 

E-mail : hasselt@vclblimburg.be 

 

Spreekuren op school: worden meegedeeld 

in de maand september  

 

Contactpersoon: wordt meegedeeld in de 

maand september   

Openingsuren:   

Maandag:  van 8u30 tot 12u 

Andere werkdagen:  van 8u30 tot 12u  

en van 13u tot 17u. 

Vraag gerust wat de mogelijkheden zijn om na 17 uur 

een afspraak te maken. 

 

Sluitingperiodes: 

 Allerheiligen 
 Wapenstilstand  
 Kerstvakantie: open gedurende 2 dagen 
 Paasvakantie  
 Feest van de arbeid: 1 mei 
 Hemelvaart 
 Pinkstermaandag  
 Vlaamse feestdag: 11 juli 
 Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 

augustus 
 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er werken artsen, maatschappelijk 
werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.  

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. De CLB-begeleiding is gratis. We werken op 
verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust 
los van de school bij ons terecht.  

 

Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven 
is. Een CLB kiezen kan dus niet. Verandert je kind van school, dan kan je bij het CLB van de 
oude school terecht tot je kind in de nieuwe school ingeschreven is.  
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Meer informatie over CLB en contactgegevens van alle CLB’s vind je op www.vclb-
koepel.be. 

1.15.3 Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen. Bijvoorbeeld: 

 

 als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt 
 als je kind moeite heeft met leren 
 als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en over inentingen  
 voor hulp bij studie- en beroepskeuze 
 …  
 

Leerlingen vanaf 12 jaar hebben het recht om CLB-begeleiding te vragen zonder 
toestemming van de ouders.  

1.15.4 Verplicht? 

De volgende CLB-activiteiten zijn wettelijk verplicht : 

 de medische onderzoeken  
 de begeleiding bij onwettige afwezigheden op school (leerplicht) 
 voor maatregelen betreffende besmettelijke ziekten 
 als je een bepaald attest nodig hebt. Dat kan nodig zijn  

o om vroeger of later dan gewoonlijk aan de lagere school te beginnen  
o om naar het buitengewoon onderwijs te gaan  
o bij een niet erg voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B 

van het secundair onderwijs.  
o  

1.15.5 Op onderzoek: het medisch consult 

 

 

 

 

 

 

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. 

Deze onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je om een andere reden vaak op controle bij een 

arts.  

In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.  

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de arts altijd vragen stellen.  

Als er niet voldoende tijd is, kan de arts een afspraak maken op een later tijdstip. 

Je mag de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele 

 1e kleuterklas 3/4 jaar 

 2e kleuterklas  4/5 jaar 

  

 1e leerjaar lagere school 6/7 jaar 

 3e leerjaar lagere school 8/9 jaar 

 5e leerjaar lagere school 10/11 
jaar 

http://www.vclb-koepel.be/
http://www.vclb-koepel.be/
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voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over die procedure neem je best 

contact op met het CLB. 

Het kan dat we tijdens het onderzoek of tijdens de inenting de hulp inroepen van de juf of 
de begeleider als dit uw zoon of dochter kan geruststellen. Indien je niet wenst dat deze 
persoon aanwezig is tijdens het onderzoek, verwittig je best op voorhand even onze dienst.  

1.15.6 Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door 

de overheid is aanbevolen. Om de inentingen te krijgen moeten de ouders wel 

toestemming geven.  

Welke inentingen kan je krijgen? 

 

 

 1e leerjaar lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus 

(Klem), Kinkhoest 

 5e leerjaar lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 

 

1.15.7 CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin komt alles wat met 

jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

 in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’. 

 

1.15.8 Het dossier inkijken? 

Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. 

Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met 

toestemming van de leerling.  

Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts.  

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen 

met een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan 

jeugdhulp. 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel 
een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht 
moeten verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de 
leerplichtbegeleiding. 
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1.15.9 Naar een andere school 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school 
mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we 
verplicht door. De volgende gegevens kan je niet weigeren:  

 identificatiegegevens 
 inentingen 
 gegevens over leerplicht  
 medisch onderzoek en de opvolging hiervan 
 (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag 
 (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs 
Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 

dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat 

moet zo snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

1.15.10 En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch 

consult. Daarna vernietigen we het dossier.  

1.15.11 Een klacht? 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om 

klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met 

zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur 

van je CLB. 
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2 DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT 
De Basisschool van Stevoort staat voor : 

  

ST    STERK niveau van leren 
EV   EVENWICHT in aanpak en ontwikkeling 
OO  Oog en Oor voor elkaar 
RT Ruimte voor Traditie en Geloof 
 

STERK niveau van leren 

gedragen door eigen professionaliteit 
 

De aard van het leren evolueert met de groei van de kinderen 

kinderen leren al doende en spelenderwijs 

kinderen leren ontdekkend 

kinderen leren ook van elkaar 

kinderen leren langs verschillende wegen 

kinderen leren door overdracht van de leerkracht 

kinderen leren leren 

 

Als leerkrachten maken we het verschil voor een sterk leerresultaat 

uitnodigende klasomgeving – rustige sfeer – rijk klasmilieu – inspelen op interesse  

uitdagende zinvolle en correcte leerstof – samenhang over de leerjaren  

variatie van werkvormen – herhaling – stappenplannen  

feedback geven aan de kinderen, met cijfers en woorden 

 

We willen elk een gedreven leerkracht zijn met een   voor kinderen 

enthousiasme uitstralen - open voor vernieuwing maar kritisch – tijd nemen - 

humor 

     

 

voor EVENWICHT  

in aanpak, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen  
Ja, wij zetten in op het evenwicht: 

voluit aandacht voor de eigenheid van ieder kind 

maar ook leren leven en functioneren in groep 

 

duidelijke structuur - de kinderen goed kennen - eigen-aardigheid - ontplooien in 

groepsverband ‘iemand mogen worden te midden van anderen’ 

groeikansen geven aan ieders talenten  

maar tegelijk leren omgaan met fouten en beperkingen  
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bevestigen en vertrouwen - motiveren op maat - alle talenten zien - realisme   

‘ in ieder kind zit iets moois’ 

zorgen dat elk kind al het nodige leert  

en tegelijk aandachtig zijn voor de hele ontwikkeling van de persoon 

 

bekwaam in kennis en vaardigheden - welbevinden - studie-attitude – differentiatie 

‘zorg vloeit voort uit bezorgd zijn om… 

 

met OOG en OOR voor elkaar 

goede relaties – open communicatie 
Inlevingsvermogen vind ik heel belangrijk. Het helpt je anderen te begrijpen en jezelf te 

relativeren. ‘Leef met elkaar mee’ (1Pe 3,8). 

met en voor de kinderen 

 

luisterend oor – klasgesprekjes – zichzelf durven zijn en meetellen – gevoelens uiten  

in team 

 

collegiale ontmoeting – neuzen in dezelfde richting – werken in overleg met elkaar 

met  ouders 

  

gedeelde zorg en verantwoordelijkheid – goede informatie – samenspraak 

in een netwerk 

 

met onderwijspartners - met het dorp en de parochie - met stadsorganisaties 

met al wat buiten de school gebeurt 

 

Ruimte voor Traditie en geloof  

christelijke spiritualiteit, waarden en wijsheid 
 

‘Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden’ (Jes 42,6b)  

Ruimte scheppen voor een gelovige kijk op het leven 

 

voor wat ons mens-zijn overstijgt, ook voor Jezus en de Bijbel 

Ruimte scheppen voor levensbeschouwelijke verscheidenheid 

 

voor respect voor ieders overtuiging en beleving 

Ruimte scheppen voor religieus-christelijke beleving 

 

voor vieringen, gebed, bezinning, christelijke feesten 

Ruimte scheppen voor christelijke waardenopvoeding 

voor de Bijbel en voor solidariteit met minderbedeelden 
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3 DEEL  3 : SCHOOLREGLEMENT 
 

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

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

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

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

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

ingeschreven. 

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

 

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

 

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

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

schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de   

leerkracht van je kind en met de manier van werken. 

     

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we     

schriftelijk via rapporten. 

  

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. We laten je tijdig weten op 

welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek 

aanvragen op een ander moment. 

 

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

niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

 

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

moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind of met de    

zorgleerkracht. Dat doe je best via mail, telefoon of gewoon door de leerkracht even aan     

te spreken voor of na de schooluren. 

 

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

 

Wij verwachten dat je het engagement opneemt om samen met ons nauw samen te 

werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 

oudercontact. 

 

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

van je kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

 

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

de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

  

Daarom moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement  

onderwijs en aan het CLB. 

 

Te laat komen kan niet!  De school begint om 8.40 uur en eindigt om 15.20 uur. Wij     

verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.  Kinderen die te laat toekomen     

melden zich aan bij de directie.  Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij     

afwezigheid van uw kind. 

 

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

afwezigheden.  Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

 

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

geschikte aanpak zoeken. 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een zorgbeleid.  Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van 

je kind volgen.  Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).  Sommige 

kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. 

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie.  We gaan 

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

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

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

school kunnen organiseren. 

 

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

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

verwachten en wat wij van je als ouder verwachten. 

 

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

maken opvolgt en naleeft. 
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

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

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

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

taalontwikkeling. 

 

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

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

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

stimuleren bij het leren van Nederlands.  Dit kan ondermeer door:  

 Zelf Nederlandse lessen te volgen.  

 Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

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

huistaak, bij het leren van zijn lessen, …  

 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  

een tolk is. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

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

plastische kunsten, …) 

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

met hem over te praten. 

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

 Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

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

lezen of ze je kind zelf te laten lezen.  

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

met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

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

vriendjes.  

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

3.2     Inschrijven van leerlingen. 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze       

website : http://www.basisschoolstevoort.be .  

 

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 

pedagogisch project en het schoolreglement.  Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons 

ingeschreven.   

http://www.basisschoolstevoort.be/
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De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te 

veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een 

definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag 

ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een 

individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2). 

 

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

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

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

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

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

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

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

jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  

 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve 

schoolfiche van je kind.  

 

Onze school werkt met voorrangsperiodes.  We hebben een voorrangsperiode voor       

leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel en voor het systeem van 

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

gebruik maken van de voorrangsgroepen.  De juiste data vindt u op onze website. 

 

3.2.1 Weigeren van leerlingen 

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

beschikbare zitjes zijn 170 kleuters en 300 kinderen in het lager onderwijs.  Eens onze   

capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  Elke geweigerde leerling 

krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister 

geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op 

de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

Voor de instappertjes blijft de volgorde van het  inschrijvingsregister behouden tot 30 juni  

van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 

onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas 

blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder 

ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de 

klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 

in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke 

termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, 

wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 
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ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 

van de bevestiging van de disproportionaliteit. 

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

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

nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 

gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 

de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 

gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 

maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 

leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

 

Commissie inzake Leerlingenrechten 

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

H. Consciencegebouw 

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02 553 92 12 

e-mail : commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

3.2.2 Doorlopen van inschrijving 

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

schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. 

 

3.2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

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

toelatingsvoorwaarden voldoet.  

Zesjarigen kunnen  in het gewoon lager onderwijs worden ingeschreven als ze in het          

voorafgaand schooljaar 250 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige school. 

De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist voortaan over de toelating tot het 

gewoon lager onderwijs van alle vijfjarigen, alsook over de toelating van de zesjarigen die 

het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het Nederlandstalig erkend 

kleuteronderwijs.  

 

3.2.4 Screening niveau onderwijstaal 

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

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

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

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

aangepast taaltraject. 
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3.3 Ouderlijk gezag 

3.3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

 

3.3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel 

een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

3.3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroming naar de ouders 

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

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

worden genomen. 

 

3.3.4 Co-schoolschap 

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

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

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

 

3.4 Organisatie van de leerlingengroepen 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of 

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

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

is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en 

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

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

belang van je kind.  

 

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

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.  

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

 

3.5   Afwezigheden van leerplichtige leerlingen 

a) Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

medisch attest verplicht.  

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een 

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

keer per schooljaar. 
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 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en 

het CLB. 

 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten 

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

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

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

 

b) Andere afwezigheden 

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

voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een 

bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad; 

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

 de deelname aan time-out-projecten; 

 in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke 

redenen.  

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

vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht 

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

 

c) Problematische afwezigheden 

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

het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het 

eerste leerjaar.  

 

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

dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een 

begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor 

een gesprek. 

 

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

Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Slechts met een geschreven toelating, 

ondertekend door de ouders, kan een leerling uitzonderlijk ontslagen worden van een 

zwem- of turnles. Wie om gezondheidsredenen gedurende een langere periode niet aan de 

turn- of zwemlessen mag deelnemen, dient een medisch attest aan de turnleerkracht te 

bezorgen. Leerlingen die niet kunnen gaan zwemmen, vergezellen in principe de klasgroep. 

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan in onze school gratis zwemmen. 

 

Kleuterschool: 

Dagelijks komen er bewegingsspelletjes aan bod in de kleuterklasjes. Wekelijks krijgen de 

kleuters bewegingsopvoeding in de turnzaal. Het is wenselijk dat alle kleuters 

turnpantoffeltjes dragen. 
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Lagere school: 

De leerlingen volgen twee lestijden bewegingsopvoeding per week, d.w.z..: twee turnlessen 

of vanaf het derde leerjaar één turnles en één zwemles gedurende een bepaalde periode. 

We vragen het gerief van de turnles en zwemles van naam te voorzien. 

 

Turnles (jongens + meisjes): 

pantoffels, blauw turnbroekje + grijze T-shirt (schooluniform – moet in de school 

aangekocht worden) 

 

Zwemles: 

Badpak (meisjes), zwembroek (jongens), badmuts (verplicht), twee handdoeken. 

 

3.7 Een- of meerdaagse schooluitstappen  

3.7.1 Eéndaagse uitstappen 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 

deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 

een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf 

aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-

murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  

 

3.7.2 Meerdaagse uitstappen 

Bij een meerdaagse uitstap is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 

vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de meerdaagse uitstappen. 

Leerlingen die niet deelnemen aan meerdaagse uitstappen  dienen op de school aanwezig 

te zijn. 

 

3.8 Getuigschrift basisonderwijs  
Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een 

getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling 

die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft  bereikt die het bereiken  van de 

eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de 

klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft 

bereikt.  

Leerlingen met een aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen 

op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. 

 

3.8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

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

Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 

klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen 
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voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het 

vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de 

leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol 

spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet 

het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de 

ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift 

basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt 

het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

 De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De gegevens uit het LVS; 

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

lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

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

 

3.8.2 Beroepsprocedure: 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens alle dagen 

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

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

afgevaardigde. 

 

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

na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

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

dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag 

gemaakt. 

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 

samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te 

bevestigen of te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad brengt de ouders met een aangetekende brief op de 

hoogte van de beslissing. 

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

klassenraad kunnen ouders via aangetekende brief beroep indienen bij de 

voorzitter van het schoolbestuur.   Dhr. Mignolet Gert, Voorzitter schoolbestuur 

KBSH, Kolmenstraat 7, 3512   Hasselt-Stevoort 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving 

en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

betwist wordt. 
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Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

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

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

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

De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. De 

ouders  kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met 

de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 

blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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

de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen 

ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

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

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

 

3.9 Onderwijs aan huis  
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer 

dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde 

voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij 

de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar 

school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of 

minder van de school verblijven. 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs 

aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te 

stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact 

opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een 

internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken 

concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

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

deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
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3.10 Preventie en welzijn 

3.10.1 Ongevallen op school 

Als een kind een ongeval heeft op school, wordt als volgt gehandeld: 

 Kleine verwondingen worden door een leerkracht verzorgd; 

 bij ernstige verwondingen belt een leerkracht of het schoolhoofd het kind naar een 

arts, indien mogelijk de huisarts, die kan doorverwijzen naar het ziekenhuis; 

 de ouders worden verwittigd door het schoolhoofd of een leerkracht; 

 het schoolhoofd doet aangifte bij de verzekeringsmaatschappij (Interdiocesaan 

Centrum Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt) met de nodige formulieren; 

 bij een ongeval op weg van of naar school contacteren de ouders zelf een dokter en 

verwittigen zo vlug mogelijk (alleszins binnen de vijf dagen) het schoolhoofd dat 

aangifte doet. De schoolverzekering komt enkel tussen op voorwaarde dat het kind 

rechtstreeks naar school of naar huis gegaan is. 

 

3.10.2 Medicatie 

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

medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon 

verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet 

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

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

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

dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

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

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

niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken 

we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele 

Kruis. 

 

3.10.3 Schoolverzekering 

Door de schoolverzekering is voor elk kind een lichamelijke ongevallenverzekering 

afgesloten. Materiële zaken worden niet vergoed. Brilschade echter wel tot een bedrag van 

250 euro. Voorwaarde: ongeval moet op school gebeurd zijn. Deze is geldig bij elke 

activiteit in of buiten de school; wanneer die activiteit ingericht is door de school en onder 

toezicht staat van een leerkracht. Ook op de normale weg van huis naar school en 

omgekeerd; geldt deze verzekering. Een familiale verzekering is echter aan te bevelen voor 

de burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderen. 

 

3.10.4 Revalidatie / Logopedie 

In het gewoon basisonderwijs zijn er  twee situaties te onderscheiden waarbij 

afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

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

inbegrepen)  

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

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)  
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Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 

tijdens de lestijden.  

 

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

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

 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden 

moet plaatsvinden; 

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

revalidatie blijkt; 

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

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

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

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

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

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

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

 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden 

moet plaatsvinden; 

 Een advies van het CLB, geformuleerd na overlag met klassenraad en ouders,dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 

over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal 

aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. 

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

worden.  

 

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

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

beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

3.10.5 Roken op school 

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In 

open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 

u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 

u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een 

sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. 

3.10.6 Kleding en voorkomen 

De kledij en de haartooi van de kinderen zijn verzorgd, sober en smaakvol. Overdadige 

versieringen zijn niet toegelaten en niemand draagt een hoofddeksel in de klas. 

Kledingstukken en schooltassen moeten de naam van het kind dragen. Veters van schoenen 

dienen steeds gebonden te zijn. 

 



  

 29  

3.10.7 Verjaardagen 

De kinderen mogen op hun verjaardag een kleinigheid meebrengen voor de kinderen van 

de eigen klas.  Aangezien we een snoepvrije school proberen te zijn, vinden we een kleine 

attentie zoals een appel, wafel, koekje,… zeker voldoende.                                                                    

Snoep zien we echter niet graag.   

 

3.10.8 GSM-toestellen 

Kinderen mogen een GSM mee naar school nemen maar die mag niet gebruikt worden 

tijdens de schooluren. Hij is uitsluitend bedoeld om na de schooluren gebruikt te worden bij 

eventuele problemen bij het naar huis gaan. Wanneer men kinderen betrapt op het gebruik 

van een GSM binnen de school, dan wordt de GSM afgenomen. 

 

3.10.9 Gevaarlijke voorwerpen. 

Kinderen mogen ook niet met een zakmes of andere gevaarlijke tuigen naar school komen. 

In voorkomend geval zullen ook deze in bewaring worden genomen. 

 

3.10.10 Milieu op school  

 Dranken in school : We werken als school bewust mee aan een gezonde 

levenshouding en een bewust  omgaan met afvalmateriaal.  Daarom verkopen we 

in school enkel water en melk. We vragen aan de ouders die drank meegeven aan 

hun kinderen om geen cola, limonades enz. mee te geven. 

 Gebruik boterhamdoos en handdoek : Kinderen die ’s middags blijven eten 

vragen we om de boterhammen in een boterhammendoos te stoppen (niet in 

aluminiumfolie) en om een handdoekje mee te brengen. 

 Afval : We sorteren het afval in school in 4 containers : papier, groen, pmd en 

restafval. 

        We leren de kinderen om hier bewust mee om te gaan.   

 

3.10.11 Eerbied voor materiaal 

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

op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om  te gaan 

met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt 

beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor 

aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

 

3.10.12 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt gemeld of 

vastgesteld zal de leerkracht gesprekken voeren met het gepeste kind, met de pester en 

met de klasgroep.  Directie en zorgleerkracht worden op de hoogte gebracht en andere 

leerkrachten worden zo nodig ingeschakeld om het gedrag van pester en gepeste tijdens 

speeltijden te observeren. Na enkele tijd is er steeds terugkoppeling naar pester en gepest 

kind en wordt in het gesprek gevraagd of het pesten gestopt is.  
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3.11 Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 

De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de 

scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke 

ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor 

om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op 

de hoogte. 

 

3.11.1 Verplichte verzekering vrijwilligers 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contactuele aansprakelijkheid van de 

organisatie en de vrijwilligers. 

 

3.11.2 Vrije verzekering vrijwilligers 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade 

die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg 

naar en van de activiteiten.  

 

3.11.3 Vergoedingen vrijwilligers 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen 

enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

3.11.4 Aansprakelijkheid school 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 

verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn 

bedrog en zijn zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder 

gewoonlijk dan toevallig voorkomt.  

 

3.11.5 Geheimhoudingsplicht vrijwilligers 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 

waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot 

vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de 

Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen 

met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze 

bepaling in beginsel niet van toepassing. 
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3.12 Orde- en tuchtmaatregelen   
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling 

de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid 

van de school een ordemaatregel genomen worden.  

 

Ordemaatregelen: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders 

en CLB bijkomende afspraken opgemaakt.  Wanneer het gedrag van de leerling, ook met 

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

opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

 

Tuchtmaatregelen: 

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

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

psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of 

anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 

 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

o een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 

o een definitieve uitsluiting. 

 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

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

tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel 

dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.  

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan 

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

waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk 

in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan 

deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. 

De directeur motiveert deze beslissing. 
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 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

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

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

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

procedure gevolgd: 

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

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet 

optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.  Het gesprek zelf vindt ten 

vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

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

met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

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

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

de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij 

een definitieve uitsluiting. 

 

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

definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 

meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een 

andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de 

opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind 

aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.  

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

voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te 

schrijven. 

 

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

uitsluiting 

 

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

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in 

principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 

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

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

ouders.  
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3.12.1 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 

Let op: - wanneer we in dit punt spreken over 'dagen', bedoelen we telkens alle dagen 

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

 

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

procedure gaat als volgt: 

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

ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Dhr. Mignolet Gert 

Voorzitter schoolbestuur KBSH 

Kolmenstraat 7 

3512   Hasselt-Stevoort 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

o Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

o Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist 

wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

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

mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat 

niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 

grondig zal onderzoeken..  

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 

ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 

vormvereisten. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds leerlingen en ouders uitnodigen voor een gesprek. 

Zij kunnen hen daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief en 

de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden.  

 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep 

heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk een gesprek te verzetten bij gewettigde 

reden of overmacht. De schoolvakantie schorten de termijn van tien dagen op. 
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3.13 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is 

van de Vlaamse gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan 

afhangen 
(reclame- en sponsorbeleid) 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een 

schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de 

sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld 

het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts.  

Voorbeelden van sponsering zijn : 

 gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters,…; 

 gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 

 gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen, 

schoolreisjes; 

 sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten. 

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip 

sponsoring. Bij het sluiten van een eventuele sponsorovereenkomst zal de school steeds 

volgende regels als uitgangspunt gebruiken : 

 sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

 sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak 

en doelstelling van de school; 

 sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 

die een school aan het onderwijs stelt; 

 sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden; 

 sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 

onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen; 

 sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van de leerlingen. 

 

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs 

als het gaat om bv. de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een 

tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden 

geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de 

sponsorovereenkomst verantwoord is. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij 

daarover een klacht indien bij de  Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming – AGODI t.a.v Marleen Brouke 

Kamer 1C24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel  

02/553 65 56 

Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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3.14 Bijdrageregeling  
In deze brochure vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 

niet-verplichte uitgaven. 

 

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

verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er 

gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige 

kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het 

bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer 

zijn, maar ook iets minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de  

eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal 

verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een 

bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. 

Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen volgens volgende 

modaliteit.  

 

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn 

uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u 

verplicht op school. Er zijn ook zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten 

waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt 

moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste 

prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. 

 

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. 

Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets 

meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen 

van de richtprijs op de prijs die de zaal of activiteit vorig schooljaar kostte. 

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

 

3.14.1 Betalingsmodaliteiten: 

Wijze van betaling 

Ouders krijgen 4  maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd 

en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. 

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 

jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, 

blijven beide ouders verantwoordelijk voor de vereffening van het openstaande saldo, 

ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

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

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

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

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 

zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

 

We werken in onze kleuterschool soms met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen 

zullen, naar gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al 

zitten ze in dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd 

die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen 

worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 

 

 Maximumfactuur basisonderwijs aangepast. 

 Scholen mogen geld vragen aan ouders voor extra activiteiten zoals uitstappen.                                           

 Dit zijn de nieuwe plafonds. 

Kleuteronderwijs 

max. 45 euro per kleuter per schooljaar 

Lager onderwijs 

max. 85 euro per leerling per schooljaar 

Meerdaagse uitstappen : max. 425 euro per leerling voor volledige duur lager 

onderwijs 

 

Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar rijke en 

kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen een bijdrage (tot aan de 

maximumfactuur) voor volgende activiteiten : 

Gymkledij  
Broekje 
T-shirt 

 
€ 10,00 
€  9,00 

Zwemlessen  
3de leerjaar 
4de leerjaar 
5de leerjaar 
6de leerjaar  

 
± 12 beurten x  € 8,50 
± 8 beurten x € 8,50 
± 6 beurten x € 8,50 
± 6 beurten x € 0,00 

Sportdag lager onderwijs  tussen € 1,00 en € 8,00 

Sportactiviteit ‘Sport Vlaanderen’ (bus + 
sportactiviteit) 
4-jarige en 5-jarige kleuters 
1ste – 6de leerjaar 

 
 

 € 9,00 

 € 9,00 

IJsparadijs (5-jarige kleuters)   € 2,50 
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Schaatsbeurt en Kinepolis (4de,5de,6de leerjaar)   € 12,00 

Schoolreis 
5-jarige kleuters 
1ste – 6de leerjaar 

 

 € 9,00 
± € 25,00 

Herfstwandeling (1ste – 6de leerjaar) prijs 

afhankelijk van gekozen project en reiskost 
Tussen € 1,00 en € 8,00  

TOBO 3de –  4de leerjaar  € 2,00 

Culturele activiteit (excl. eventuele busvergoeding) 
kleuters 
1ste – 6de leerjaar 

 

 € 9,00 

 € 9,00 

Technopolis 6e leerjaar (prijs incl. busvergoeding)  € 20,00 

Activiteit rond zintuigen 2e leerjaar  € 6,00 

 

Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school voor deelname aan de volgende 

meerdaagse uitstappen. Wij vragen daarvoor de volgende bijdrage: 

Zeeklassen 5de en 6de leerjaar, om de twee jaar 
(niet verplicht, maar wel aan te raden).  

± € 170,00 

Sportklassen 4de leerjaar (1 week)  € 45,00 

Natuurklassen 3de leerjaar (3 dagen)  € 20,00 

 

 

De school biedt diensten aan waarvan de ouders vrijblijvend gebruik kunnen maken.  

U kan vrij intekenen op : 

Drank in de school   € 0,50 per drankje 

Voorschoolse bewaking vanaf 8.15 u. 
Voor 8.15 u. via “het Noppertje” 

Gratis 
Zie Buitenschoolse opvang stad Hasselt 

Middagbewaking  Gratis 

Naschoolse bewaking tot 15 min. na 
schooltijd 
Later dan 15 min. na schooltijd via “het 
Noppertje” 

Gratis 
 
Zie Buitenschoolse opvang stad Hasselt 

 
 
Tijdschriften  
Jongste kleuters 2,5 j – 3 j.:  

 Dopido  
 Boektoppers 

 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 

 
 
 

Oudste kleuters  4j. – 5 j.:  
 Dokadi 
 Doremi 
 Boektoppers 

 

 
 
 
 
€ 35,00 = jaarabonnement  
€ 32,00 = jaarabonnement / € 20,00 = 
pakket 
€ 6,00 
€ 6,00 
 
 
 
 
€ 35,00 = jaarabonnement  
€ 33,00 = jaarabonnement 
€ 32,00 = jaarabonnement // € 20,00 = 
pakket  
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 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 
 Vakantieblaadjes kleuter  
 Leesknuffel 
 Rompompom 
 Rompompom + prentboek 

 
1ste leerjaar:  

 Zonnekind 
 Maan, roos, vis 
 Maan, roos, vis + extra boek 
 Speel-leer-pakket 
 Naomi 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 
 Vakantieblaadjes van 1 naar 2 
 Boektoppers 

 
2de leerjaar: 

 Zonnekind 
 Speel-leer-pakket 
 Naomi 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 
 Vakantieblaadjes van 2 naar 3 
 Boektoppers 

   
3de leerjaar: 

 Zonnestraal 
 Simon 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 
 Vakantieblaadjes van 3 naar 4 
 Boektoppers 

4de leerjaar:        
 Zonnestraal 
 Simon 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Vakantie-oefenboek 
 Vakantieblaadjes van 4 naar 5 
 Boektoppers 
 

€ 6,00 
€ 6,00  
€ 7,50 
€ 36,00= jaarabonnement  
€ 28,00= jaarabonnement 
€ 31,00 
 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 28,00= jaarabonnement 
€ 31,00= jaarabonnement 
€ 25,00 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 7,50 
€ 20,00  
 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 25,00 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 7,50 
€ 20,00 
 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 7,50 
€ 20,00 
 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 7,50 
€ 20,00 
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5de leerjaar: 
 Zonneland 
 Samuel 
 Vlaamse Filmpjes 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Set van 2 oefenboeken 
 Vakantieblaadjes van 5 naar 6 
 Boektoppers  
 Groeiboek Frans “Eventail–junior En 

action 5” 
 

6de leerjaar: 
 Zonneland 
 Samuel 
 Vlaamse Filmpjes 
 Kerstboek, Paasboek, Vakantieboek 
 Set van 2 oefenboeken 
 Vakantieblaadjes van 6 naar  

1ste middelbaar 
 Boektoppers 
 Groeiboek Frans “Eventail–junior En 

action 6” 
 Afscheidsetentje 

 

 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 31,00= jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 11,00 
€ 7,50 
€ 20,00 
€ 10,30 
 
 
 
 
€ 37,00= jaarabonnement 
€ 9,00 = jaarabonnement 
€ 31,00= jaarabonnement 
€ 6,00 
€ 11,00 
 
€ 7,50 
€ 20,00 
€ 10,30 
 
€ 4,00 

Nieuwjaarsbrieven     
Schoolfoto’s           

€ 0,60 per stuk 
Afhankelijk van wat men neemt… 

 

3.15 Privacy 

3.15.1 Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de 

computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt 

te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 

gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 

enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft je het recht te 

weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren 

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

 

3.15.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

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

leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze 

gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen 

zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 
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stelt.  Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering 

hiervan schriftelijk op de hoogte.  

 

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

scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag 

of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school 

door te geven. 

 

3.15.3 Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant,… 

De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.  We gaan 

ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken 

hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, 

dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het 

bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.  

 

3.15.4 Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de 

toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

 

3.16 Klachtenregeling 

 

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of  

handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met  de directeur. 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kan 

er in onderling overleg een beroep gedaan worden op een professionele 

conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie.  Deze 

commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen 

en ouders over gedragingen en beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te 

behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het 

secretariaat van de Klachtencommissie.  Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
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De klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op 

de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 
betrekking heeft. 

 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 
schoolbestuur. 

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 
behandeld. 

 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 
procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op 
de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al 
dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 
tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 
bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 
een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 

klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 

beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

  

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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3.17 Infobrochure onderwijswetgeving 
De info omtrent de onderwijsregelgeving wijzigt regelmatig. De belangrijkste informatie 

hebben we opgenomen in ons schoolreglement. 

 

De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

Ouders die dat wensen kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de 

school. 

 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de  

items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

 

De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de instemming   

van de ouders. 

 

 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

