
 



      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



      

 

 

1. VERWELKOMING 

 

Beste ouders, 
 

Van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Wij zijn blij en dankbaar voor het 

vertrouwen dat u in ons stelt. Ons schoolteam zet zich ten volle in voor een eigentijdse 

christelijke opvoeding en degelijk onderwijs, zodat uw kind een zinvol schooljaar 

tegemoet gaat. 

 

Wij werken in onze school vanuit een duidelijke schoolvisie. We zijn een christelijke 

basisschool en willen ons steeds vernieuwen. Wij willen een school met een hart zijn, 

waarin elk kind met de nodige zorg, warmte en respect behandeld wordt. We willen hen 

de kans geven op te groeien tot volwaardige mensen en hen helpen in ‘denken en 

handelen’. Tegelijk willen we de kinderen ook bijbrengen dat ‘samenleven’ ook de nodige 

afspraken vraagt.  

 

Wij vragen aan u – samen met uw kind – met ons mee te denken en mee te werken aan 

deze zorg voor onze kinderen. De school kan dit niet alleen. Ook buiten de schooluren 

rekenen we op uw medewerking. Wij willen ook dankbaar zijn tegenover iedereen die op 

welke manier dan ook bijdraagt tot het samen school-maken.  
 

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

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

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het 

pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het Katholiek 

Onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 

engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk 

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

getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en 

leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.  

 

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

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

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

akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het 

eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. 

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 
 

Beste kinderen, 
 
We heten jullie allen hartelijk welkom.  

 

De nieuwelingen wensen we vooral een vlugge aanpassing aan al wat reilt en zeilt in 

onze school. Wij zijn er om jullie daarbij te helpen.  

Voor onze getrouwen hopen we dat het eens te meer een leerrijk en boeiend schooljaar 

wordt. Allen wensen wij een fijn schooljaar toe. 

 
 
 



      

 

 

 

 

 

DEEL 1 

 

Informatie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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



      

 

 

 
1. Contact met de school 

         
  

 

 Directie 

 

Naam: Liesbeth Van Hemelrijck 

gsm 0475/840.887 

e-mail: liesbeth.vanhemelrijck@kov.be  

 

 

 

 Secretariaat 

 

Naam: Marleen Van Mechelen 

tel 02/720.33.43 

e-mail: secretariaat.pbd@kov.be  

 

 

 

 

 

 

 

          Zorgcoördinatie 

 

Naam: Litta Van Putte 

tel 02/720.33.43 

e-mail: litta.vanputte@kov.be  

 

 

 

 Onderwijzend en ondersteunend personeel: 
 

Onze gemotiveerde kleuterleidsters en onderwijzers, zorgleerkrachten, kinderverzorgster, 

administratieve medewerker, onderhouds- en toezichthoudend personeel zetten dagelijks 

hun beste beentje voor.  

Een overzicht van deze personeelsleden vind je op de website van de school. 
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Schoolstructuur 

 

 
Parochiale Basisschool Diegem 

Oude Haachtsesteenweg 125 

1831 Diegem 

 

Telefoon:  02 720 33 43 

E-mail: info.pbd@kov.be 

Aanbod   Kleuter- en lager onderwijs 

Website   www.pbd.be 

VZW     Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem  

Hellingstraat 44 1800 Vilvoorde  

Telefoon: 02 257 10 49  

E-mail: info@kov.be  

Bestuursorgaan   Voorzitter: Erwin Hertens  

Ondervoorzitter: Georges De Smit  

Secretaris: Marc De Valck  

Afgevaardigd bestuurder voor het basis- en buitengewoon 

lager onderwijs: Walter Hendrickx  

Overige leden en info: zie website www.kov.be  

Algemeen directeur  Johan Van Engelant 

Directeurs coördinatie  Johan Van Engelant (secundair onderwijs)  

Sophie Lucas (basisonderwijs)  

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting:  

Voorzitter Marc Van Asch, Hellingstraat 44 1800 Vilvoorde  
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Organogram Katholiek Onderwijs  

Vilvoorde Machelen Diegem 
 

Basisonderwijs en buitengewoon lager onderwijs 
 

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

De Knipoog 

Vestigingsplaats 1 

F. Rooseveltlaan 98 

1800 Vilvoorde-Centrum 

tel. 02 254 88 44 

Directeur: 

Mevr. S. Slaets 

 en  

mevr. K. Stockmans  

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

De Knipoog 

Vestigingsplaats 2 

F. Rooseveltlaan 98 

1800 Vilvoorde-Centrum 

tel. 02 254 88 44 

Directeur: 

Mevr. S. Slaets 

 en  

mevr. K. Stockmans  

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

Sint-Jozefsschool 

Groenstraat 244 

1800 Vilvoorde-Far West 

tel. 02 251 34  

Directeur: 

Mevr. A. Bogaerts 

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

Heilig-Hartschool 

Thaelstraat 7 

1800 Vilvoorde-Kassei 

tel. 02 251 67 67 

Directeur: 

Mevr. M. Verdickt   

en mevr. C. Presseur 

Gewoon 
Basisonderwijs 

 

De Biekorf 

K. Trekelsstraat 42 

1800 Vilvoorde-Houtem 

tel. 02 757 08 72 

Directeur: 

Mevr. K. De Keye  

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

De Lampion 

Kerkstraat 14 

1800 Vilvoorde-Peutie 

tel. 02 251 29 39 

 

Directeur: 

Mevr. K. Mariën  
en mevr. A. Boon 

 

Gewoon 
Basisonderwijs 

 

De Windroos 

Cornelis Peetersstraat 64  

1830 Machelen 

tel.  02 251 34 46 

Directeur: 

Mr. G. Engels  

en mevr. M. Vandeneede 

 

Gewoon 

Basisonderwijs 

 

Parochiale basisschool Diegem 

Oude Haachtsesteenweg 125 

1831 Machelen 

tel. 02 720 33 43 

Directeur: 

Mevr. L. Van Hemelrijck  

en mevr. L. Van Putte 

 

Buitengewoon  

Lager Onderwijs  

 

Klavertje Vier 

Guldenschaap- straat 27  

1800 Vilvoorde 

tel. 02 251 33 57 

Directeur: 

Mevr. A. Blondeel 

 

 
 

 
 
 



      

 

 

Secundair onderwijs 
Secundair 
onderwijs  

 

Het College 

Mechelsestraat 7 

1800 Vilvoorde 

tel. 02 257 10 40 

Directeur: 

Mevr. S. Maes 

 en mevr. V. Maes 

 

Secundair 

onderwijs  
TechnOV 

Zennelaan 51/53 

1800 Vilvoorde 

tel. 02 251 34 28 

Directeur:  

Mr. M. Deldime 

Secundair 
onderwijs  

Virgo+ 

F. Rooseveltlaan 98 

1800 Vilvoorde 

tel. 02 254 88 20 

Directeur:  

Mevr. A. Dedoncker  

en mevr. N. Cornette 

 

 
 
 

2. Organisatie van de school 
 

Schooluren 

 

 
 

Voormiddag:  

07.00 – 08.15: morgentoezicht (door vzw Infano) 

 

08.15 – 08.30: toezicht door leerkracht in de klas 

 

 

08.30: Begin van de activiteiten / lessen 

 

 

08.30 – 12.05: schooltijd (speeltijd van 10.10 tot 10.25) 

 

12.05 – 13.15: middagpauze 

 

Namiddag:  

  13.15 – 15.10: schooltijd (speeltijd van 14.05 tot 14.20) 

   

   

15.10: Einde van de activiteiten / lessen 

 

 

15.10 – 15.40: toezicht door leerkrachten (K.S. en 1ste en 2de leerjaar) 

   

15.10 – 15.40: facultatieve Franse les (3de tot en met 6de leerjaar) 

 

 

15.40 – 18.00: avondtoezicht (door vzw Infano) 

 

 



      

 

 

Opvang door VZW Infano 

 

Ochtendopvang: 

 

7.00 – 8.15 

 

Tarieven: 

€ 0,90 per begonnen half uur. 

 

 

Avondopvang: 

 

15.40 – 18.00 voor zowel kleuters als lagere school  

 

Tarieven: € 0,90 per begonnen half uur. 

 

 

Woensdagnamiddag: 

 

12.20 – 18.00 voor zowel kleuters als lagere school 

 

Tarieven: 

Vanaf 12.20: € 0,90 per begonnen half uur 

                      € 0,60 per begonnen half uur (vanaf 2 kinderen) 

 

 

Contactgegevens schoolopvang 

 

GSM OPVANG: 0484/58.07.63   

Dit nummer dient gecontacteerd te worden indien u niet op tijd zal zijn om uw kinderen 

af te halen.  

Voor andere vragen of problemen, gelieve contact op te nemen met de regiocoördinator 

0484/58.07.67. 

 

 

Schoolvrije dagen / vakanties 

 

Ook op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen en facultatief vrije dagen) wordt er 

opvang voorzien in de school, telkens van 7.00 tot 18.00.  

 

TARIEVEN 

- Halve dag (< 6u): € 6,72 

- Hele dag (> 6u) : € 11,20  

 

Vanaf 2 kinderen:  

- Halve dag (< 6u) : € 5,04 

- Hele dag (> 6u): € 8,40 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Vakanties, vrije dagen en pedagogische studiedagen 
 

 
 

Het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 september 2020 

 

 
 

Pedagogische studiedag: woensdag 23 september 2020 

Facultatieve verlofdag: woensdag 7 oktober 2020 

Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 tot vrijdag 6 november 2020 

Pedagogische studiedag: woensdag 18 november 2020 

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot vrijdag 1 januari 2021 

Pedagogische studiedag: vrijdag 22 januari 2021 

Vrije dag: woensdag 27 januari 2021 

Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 tot vrijdag 19 februari 2021 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 maart 2021 

Pedagogische studiedag: woensdag 24 maart 2021 

Paasvakantie: maandag 5 april 2021 tot vrijdag 16 april 2021 

Hemelvaartvakantie: donderdag 13 mei 2021 tot vrijdag 14 mei 2021 

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 

Schorsing van de lessen: woensdag 30 juni 2021 om 12u05 

Grote vakantie: donderdag 1 juli 2021 tot dinsdag 31 augustus 2021 

 

 

 

Leerlingenvervoer 
 

Het busvervoer van onze school wordt georganiseerd door de gemeente Machelen-

Diegem. De busfirma Keolis staat in voor dit vervoer. 

Om alles vlot te laten verlopen zijn er in samenspraak met het gemeentebestuur en de 

twee betrokken scholen overeenkomsten gemaakt betreffende het gebruik van de 

schoolbus. Gelieve hiermee rekening te willen houden: 

 

- De kinderen die in Diegem naar school gaan, kunnen tegen betaling gebruik 

maken van de schoolbus die in Diegem rijdt. 

- De schoolbus zal nog alleen stoppen op de vastgestelde stopplaatsen (bij het 

begin van het nieuwe schooljaar krijgt u hierover een brief met detailinformatie). 

- Er dient altijd rekening gehouden te worden met mogelijke vertragingen. 

- De verantwoordelijkheid van de scholen beperkt zich tot de schoolbus.  

- De kinderen naar de schoolbushalte brengen en ze er ook komen afhalen, valt 

altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

- Ouders die wensen dat hun kinderen ’s morgens alleen naar de bushalte gaan en 

ook ’s avonds alleen van de bushalte naar huis teruggaan, moeten dat schriftelijk 

verklaren en ondertekenen, en dit wordt vermeld op het buspasje van het 

betrokken kind. 



      

 

 

- Kinderen die aan de bushalte niet door de ouders worden afgehaald en waarvan 

de school geen toelating heeft om alleen naar huis te gaan, rijden verder mee tot 

aan de gemeenteschool van Diegem. Daar moeten ze door de ouders afgehaald 

worden voor het einde van de voorziene toezichtdienst.  

- Als er ’s morgens geen kinderen aan de halte staan, stopt de bus daar ook niet. 

- Kinderen die de schoolbus nemen, beschikken over een buspasje afgeleverd door 

de gemeente. Kinderen die niet beschikken over een buspas, kunnen geen 

gebruik maken van het busvervoer. 

- Het schoolbusvervoer is betalend: per schooljaar € 60 euro of per trimester € 25.  

- De buspasjes dienen te worden aangevraagd via “machelen.ticketgang.eu”.  
- De buspasjes worden door de gemeente aangemaakt en worden aan de kinderen 

bezorgd via de scholen. 
- Aangekochte buspasjes worden niet terugbetaald.   

- Door hun kind(eren) te laten gebruik maken van de schoolbus verklaren de 

ouders kennis genomen te hebben van deze regelgeving en gaan zij daarmee 

akkoord. 
 

 

 

Inschrijvingen 
 

Inschrijving 2020-2021 

 Kinderen die instappen in schooljaar 2020-2021 kunnen ingeschreven worden als 

er nog plaats is in de betrokken klas. Neem hiervoor contact op met de 

directeur.   

Inschrijving 2021-2022 

 Kinderen die geboren zijn in 2018 en instappen op 1 september 2021 kunnen 

ingeschreven worden als er nog plaats is in de betrokken klas. Neem hiervoor 

contact op met de directeur. 

 Kinderen die instappen in schooljaar 2021-2022 (uitgezonderd geboortejaar 2018 

wanneer zij instappen op 1 september 2021) kunnen pas later ingeschreven 

worden. De gemeente Machelen-Diegem dient een tijdlijn in bij de Commissie 

Leerlingenrechten in. U ontvangt later meer info over hoe en wanneer u uw kind 

kan aanmelden en/of inschrijven.  

Inschrijving 2022-2023 

 Kinderen die geboren zijn in 2019 en instappen op 1 september 2022 kunnen pas 

later ingeschreven worden. De gemeente Machelen-Diegem dient een tijdlijn in bij 

de Commissie Leerlingenrechten in. U ontvangt later meer info over hoe en 

wanneer u uw kind kan aanmelden en/of inschrijven.  

 Kinderen die instappen in schooljaar 2022-2023 (uitgezonderd geboortejaar 2019 

wanneer zij instappen op 1 september 2022) kunnen nog niet ingeschreven 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Toegang tot de school 
 

De school is voor kinderen en ouders toegankelijk langs de De Reinelaan (achteraan).  

 

Langs de Oude Haachtsesteenweg (vooraan) is de school enkel toegankelijk voor 

leerkrachten en tijdens de middagpauze tussen 13.00 en 13.15.  

 

Hou het veilig.  

 

Van de ouders wordt er verwacht dat ze de parking achteraan gebruiken of de Kiss and 

Ride zone in De Reinelaan. Rij in geen geval met uw auto door het straatje tot aan de 

schoolpoort.  

 

De kinderen worden afgezet aan de schoolpoort en gaan vanaf 8.15 rechtstreeks naar de 

klas. Voor 8.15 gaan de kinderen naar de refter (opvang). 

 

De kinderen worden opgehaald aan de schoolpoort. Eerst verlaten de fietsers de school, 

dan de andere kinderen. 

 

 

 

3. Samenwerking 
 

 

Met de ouders 
 

In de eerste plaats zijn de ouders onze belangrijkste partners in de opvoeding van de 

kinderen. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je 

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

klasleraar. Daarnaast organiseren we op verschillende momenten in het schooljaar 

oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring tussen ouders en school.) Ook bij de 

leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
 

 

 Vragen of opmerkingen  

Vragen en opmerkingen van de ouders i.v.m. de school of de klas, dienen in de eerste 

plaats met de klasleraar besproken te worden. Pas nadien wordt de directeur en nog later 

het schoolbestuur, gecontacteerd. 

 

 

 Schoolraad 

 

Een schoolraad is verplicht in iedereen school. Ze bestaat uit drie geledingen: 

oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap. Ze heeft een 

overlegbevoegdheid evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de 

school en omgekeerd.  

 

 



      

 

 

Voor onze school zijn volgende personen lid van de schoolraad: 

- Voor het personeel: Mevr. Carine Van Hove en Dhr. Patrick Paeps 

- Voor de ouders: Mevr. Nele Imbrechts en Dhr. Roderik Asscherickx  

- Voor de lokale gemeenschap: Dhr. Luc Vankeerberghen en Dhr. Victor Vandriessche  

- Adviserend lid: Mevr. Liesbeth Van Hemelrijck (directie) 

 

 

 Oudercomité 

 

Het oudercomité is een overlegorgaan. De leden van dit comité kunnen met de directie 

en een afvaardiging van het personeel bepaalde initiatieven bespreken. Vaak organiseert 

het oudercomité acties en activiteiten die ten goede komen aan de leerlingen van onze 

school. Alle briefwisseling gericht aan het oudercomité kan worden verzonden via het 

adres van de school, t.a.v. de voorzitter van het oudercomité of via 

oudercomite.pbd@kov.be. De data van de vergaderingen worden meegedeeld in de 

nieuwsbrief. 

 

 
 

Met de leerlingen 
 

 Leerlingenraad 

 

De leerlingenraad wordt opgericht op vraag van de leerlingen van het vijfde en zesde 

leerjaar. Zij hebben adviesbevoegdheid in onze school. De vraag tot oprichting wordt 

schriftelijk aan de directeur bezorgd. De leerlingenraad komt op geregelde tijdstippen 

samen. Ze hebben enkel een adviesbevoegdheid. Juf Ineke is de verantwoordelijk 

leerkracht. 

 

 

Met externen 
 

 CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 

 

Onze school werkt samen met het CLB Noordwest-Brabant  

 

Adres: Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde  

 

Tel.: 02 251 15 55 

 

Contactpersoon CLB: Dhr. Dirk Janssens 

 

Arts CLB: 02/251 68 60 

 



      

 

 

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

2. 

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

afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). 

Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school 

signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. 

Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele 

leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 

rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen 

aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op 

hun website. 

 

 

Ondersteuningsnetwerk 
 

Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. 

 

Adres: Nekkerspoelstraat 358 – 2800 Mechelen 

 

Contact: Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor de ouders: bij 

de zorgcoördinator van de school, het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk Ilse van 

Vlierberghe (0487/305665 of onw.noordbrabant@gmail.com) 

 

 

Met de parochie 

 
Onze school maakt deel uit van de Parochiegemeenschap. Godsdienst is dan ook een 

belangrijk vak. Godsdienst wordt verkondigd maar moet ook gevierd worden. Regelmatig 

komen wij met de ganse school in de kerk samen voor een viering.  

Wij komen samen om het schooljaar te beginnen, om Kerstmis, Lichtmis, Pasen en het 

einde van het schooljaar te vieren. Vanuit de creativiteit van de leerkrachten wordt elke 

viering een gelovig gebeuren voor al onze kinderen. Wij verwachten van de leerlingen dat 

zij deelnemen aan alle vieringen die binnen schoolverband en tijdens de lesuren worden 

gehouden. 

 

In het tweede leerjaar worden de leerlingen voorbereid op hun Eerste Communie, in 

samenspraak met de E.H. Piet Capoen en de klastitularis. 

Het personeel van onze school of een delegatie ervan is ook aanwezig op andere 

Parochiale of kerkelijke organisaties zoals bv. de eerste communie, Plechtige Communie, 

e.a. occasionele gelegenheden. 

 

Doorheen de alledaagse gebeurtenissen laten we ons blijvend inspireren door het 

evangelie. Die weg willen we samen bewandelen met de kinderen, de leerkrachten, de 

ouders en de parochiegemeenschap. Het is een goede weg, een weg met toekomst.  

Het leerplan Godsdienst krijgt dan ook vorm binnen onze school.  

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.clbchat.be/
mailto:onw.noordbrabant@gmail.com


      

 

 

Nuttige adressen 
 

 

Dienst Onderwijs Gemeente Machelen-Diegem 

 

Adres: Gemeente Machelen-Diegem 

t.a.v. Jill Lauwers (Dienst Onderwijs) 

Woluwestraat 1 

1830 Machelen 

02 254 12 54 

e-mail: jill.lauwers@machelen.be 

 

Commissie inzake Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

 

02 553 93 83 

 

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur 
 

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijs  

Personeel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

 

02 553 65 98 

 

 

Klachtencommissie  

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel  

 

02 507 06 01 

 

e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

 

 

tel:003222541214
mailto:jill.lauwers@machelen.be
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen


      

 

 

4. Taalgebruik bij inschrijvingen en contacten met 
ouders 

 

 

Tijdens zijn bijeenkomst van woensdag 6 juni 2007 heet de Raad van Bestuur een 

standpunt geformuleerd met betrekking tot het taalgebruik in haar school. Dit standpunt 

houdt in dat bij inschrijvingen en bij alle contacten met ouders in de loop van het 

schooljaar enkel Nederlands wordt gesproken door directies, leerkrachten en 

ondersteunend personeel. Crisissituaties kunnen daarop een uitzondering vormen. 

 

Indien er ouders zijn die bij inschrijving geen Nederlands begrijpen of spreken zal hun 

gevraagd worden zich te laten vergezellen van een volwassene die wel het Nederlands 

machtig is. Tegelijk wordt aan hen de nodige informatie gegeven over de talrijke 

mogelijkheden om taalcursussen Nederlands te volgen. 

 

Om te kunnen studeren volgens hun mogelijkheden is voor onze leerlingen een grondige 

kennis van het Nederlands onontbeerlijk. In onze dagdagelijkse klaspraktijk doen we  

met zijn allen grote inspanningen om taalachterstand bij onze leerlingen te vermijden of 

weg te werken. Taalachterstand succesvol wegwerken is echter bijzonder moeilijk als ook 

de ouders die taal niet begrijpen of niet spreken en bijgevolg geen ondersteuning kunnen 

geven. Hun taak als partners van de school zullen de ouders pas ten volle vervullen als 

zij zelf de absolute noodzaak erkennen om het Nederlands te leren gebruiken.  

 

Het Raad van Bestuur is zich ten volle bewust dat het uitvoeren van deze maatregel geen 

eenvoudige opdracht is en voor sommige ouders onvriendelijk zal lijken. Maar de 

toekomst zal uitwijzen dat deze verplichting tot het gebruik van het Nederlands een zeer 

gunstig effect zal hebben op studiekansen en toekomstmogelijkheden van onze 

leerlingen. 

 

 

Stimulatie van de Nederlands taal 

 

 Onze school verwacht van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in 

de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

o Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie het Huis van het Nederlands voor 

cursusaanbod in de regio) 

o Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  

o Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het 

maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. een 

Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

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

dat er een tolk is.  

o Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

o Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

o Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

o Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, 

woord, plastische kunsten, …) 

o Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en 

er samen met hem over te praten. 

o Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten 

luisteren. 

o Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

o Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

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

voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.  



      

 

 

o Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten 

met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met 

andere ouders  

o Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn 

Nederlandstalige vriendjes.  

o Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

o Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 

o … 
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MISSIE 

 

Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV), wil samen met de ouders als belangrijkste 

opvoeders, kinderen van 2,5 tot 18 jaar een kwaliteitsvolle opleiding geven en hen 

mee verantwoord opvoeden. Het ziet deze beide taken als onafscheidelijk en baseert 

ze op waarden en een christelijke levensbeschouwing. 

VISIE 

In onderstaande tekst beschrijven we als schoolbestuur beknopt onze opdracht en 

gemeenschappelijke uitgangspunten. Iedere school steunt hierop voor het uitschrijven 

van haar eigen opvoedingsproject. In het schoolreglement wordt dan de praktische 

organisatie verwoord en jaarlijks wordt dat geactualiseerd in het schoolwerkplan. 

In een samenwerking tussen leerlingen, ouders, schoolteams, directie en schoolbestuur 

groeien missie, visie, opvoedingsproject, reglement en schoolwerkplan tot dagelijkse 

werkelijkheid.  

Tot ondersteuning van een autonome persoonlijkheid willen we vanuit een christelijke 

levensbeschouwing onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Een toekomst in 

een steeds meer globaliserende, multiculturele en multireligieuze samenleving. We willen 

eerst benadrukken wat ons allen bindt maar de leerlingen ook uitnodigen tot een 

christelijke levensvisie.  

Door een gemeenschappelijke taal kunnen we een samenleving opbouwen. Die taal is 

voor ons het algemeen Nederlands. Daarnaast hechten we veel belang aan het leren van 

meerdere talen en gaan we respectvol om met de thuistaal en culturele achtergrond van 

elke leerling.  

Wat ons bovendien allen verbindt zijn de waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. In onze samenleving vertalen deze waarden zich in burgerzin: respect voor 

een scheiding van staat en godsdienst, scheiding van de machten, de volkssoevereiniteit, 

de rechtsstaat en de vrije onderneming. We zijn ervan overtuigd dat we onze huidige 

samenleving kunnen verbeteren, maar verliezen niet uit het oog dat de wortels van onze 

identiteit liggen in de culturen van het Midden-Oosten, de Grieks-Romeinse oudheid en 

het christendom.  

We kiezen voor een democratische en participatieve opvoeding, die haar fundament vindt 

in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Rechten roepen 

evenwel plichten op en vrijheid roept verantwoordelijkheid op. 

Onze scholen worden georganiseerd en geleid door christenen. We nodigen onze 

leerlingen uit de gemeenschappelijke waarden en normen te plaatsen binnen een 

godgelovige levensbeschouwing. Naast de waarden die we delen vanuit de ‘drie 

godsdiensten van het boek’ (het jodendom met de Thora, christendom met de Bijbel en 

de islam met de Koran) ligt bij ons de nadruk op de bevrijdende boodschap van 

Christus. Typisch christelijke waarden bepalen ons dagelijks opvoedkundig en menselijk 

handelen: vrijheid tegenover bezit, bereidheid tot luisteren naar elkaar, beheerste 

lichamelijkheid en ook de waarden uit de Bergrede zoals naastenliefde, gerechtigheid, 

vergeving, zingeving van een mislukking en aandacht voor de zwakken. Dienstbaarheid 

aan leerlingen, ouders en gemeenschap staat centraal.  

We bieden het christelijk geloof aan binnen de structuren van de katholieke 

gemeenschap maar met respect voor een ander geloof. Het geloof in God is dus voor 

onze leerlingen een aanbod en wordt nooit opgelegd. Dat aanbod is niet los te koppelen 

van wat voorafgaat en ons allen bindt.  



      

 

 

Tot slot is er de persoonlijkheid van elke leerling. Aan elke jongere die bij ons school 

loopt, willen we dezelfde kansen bieden. We streven de totale vorming na: ontplooiing 

van hoofd, hart en handen. We voeden op tot vrijheid, verantwoordelijkheid en 

verbondenheid. Maar voor zover niet in strijd met fundamentele waarden, staan het 

eigen geweten en de eigen zelfstandigheid steeds voorop. Samen met de ouders hopen 

we dit te kunnen realiseren.  

 

Pedagogisch project 
 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool 

verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de 

school hun kinderen versterkt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor 

iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze 

hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de 

school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de oudervoeding die 

ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan 

dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarom scholen vandaag in de verscheidenheid 

gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op 

de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

(https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring).  

 

De christelijke identiteit van onze school 

 

1. Onze houding richt zich op wat Jezus Christus ons heeft voorgedaan en ons heeft 

verteld. Meer speciaal richten wij onze houding naar het verhaal van “De 

barmhartige Samaritaan” waarbij de onbaatzuchtige liefde centraal staat. Maar dit 

verhaal weerspiegelt ook een heleboel andere christelijke en humane waarden, 

waarvan hier slechts enkele voorbeelden volgen: eerlijkheid, verdraagzaamheid, 

de aanvaarding van een ander in zijn eigenheid, dankbaarheid, geborgenheid. 

 

2. Onze houding richt zich op respect, respect dat alleen maar werkzaam is als het in 

beide richtingen werkt: 

 

- voor heel Gods schepping 

 

- respect tussen directie en leerkrachten 

 

- respect tussen leerkrachten en kinderen 

 

- respect tussen de kinderen onderling 

 

- respect tussen personeel en ouders 

 

3. Onze houding richt zich op het vormen van onze band met de lokale 

gemeenschap. 

 

 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring


      

 

 

Een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod 

 

1. Het schoolteam werkt aan het verwerven van de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen aan de hand van het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

2. In ons onderwijs vertrekken we steeds vanuit de mogelijkheden van elk kind        

(hand, hart, hoofd). 

 

3. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind besteden we aandacht aan het 

vaardig leren omgaan met de leerstof, de sociale vaardigheden, het leren leren en 

de emotionele ontwikkeling. 

 

4. Waar mogelijk vertrekken de onderwijsinhouden die wij aanbieden vanuit de 

leefwereld van het kind. 

 

Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak 

 

1. Het opvoedingsklimaat is veilig, open en motiverend. 

 

2. De leeromgeving is aangenaam, veilig en uitnodigend. 

 

3. De afspraken en regels zijn duidelijk gesteld en voor iedereen gelijk. 

 

4. Elk kind mag leven, leren en werken op eigen niveau en tempo. 

 

5. Elk kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. Wij willen elk kind daarbij 

ondersteunen. 

 

6. We helpen en begeleiden elk kind in zijn ontwikkeling naar het kunnen 

samenwerken en communiceren. 

 

Zorgbreedte: werken aan de ontplooiing van elk kind 

 

1. Elk kind verdient onze aandacht en onze geborgenheid, zodat elk kind zich goed 

kan voelen. 

 

2. Onze bezorgdheid gaat uit naar elk kind in alle aspecten van zijn persoonlijkheid. 

 

3. Onze zorg voor elk kind gaat zover als het draagvlak van onze school, van ons 

team, dit toelaat. 

 

De school als organisatie en als gemeenschap 

 

1. Duidelijke afspraken, schriftelijk vastgelegd, worden door alle personeelsleden 

nageleefd. 

 

2. Werkgroepen staan in voor de verschillende schoolse aandachtspunten en 

activiteiten. 

 

3. In onze school werken alle personeelsleden als een actief lid van het team en 

onderschrijven zij allemaal het opvoedingsproject. 

 



      

 

 

4. Alle betrokkenen bouwen samen aan onze schoolgemeenschap. 

 

5. Ons team bouwt steeds voort aan een hechte en gemotiveerde groep. 

 

6. Ons team streeft ernaar elke belangrijke informatie zo snel als mogelijk te laten 

doorstromen naar alle betrokkenen. 

 

 

 

Onze schooleigen visie 
 

Christelijke identiteit en dialoog 

 

We vinden het belangrijk elke dag stilte- of sfeermomenten te plannen waarin plaats is 

voor bezinning. 

We leggen vanuit de waardeverhalen van Jezus verbanden met de eigen leefwereld en 

eigen belevenissen van de kinderen. We leggen verband met andere godsdiensten en 

stellen ons open voor deze godsdiensten. 

Belangrijke waarden zoals respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, dialoog en gastvrijheid 

integreren we in ons dagelijkse schoolleven. 

We willen dat elk kind zich bemind en gewaardeerd voelt, los van de godsdienst, zodat 

we groeien tot interlevensbeschouwelijk samenleven. 

We vinden het opportuun dat de kerkelijke feesten een plaats hebben in het leven van 

onze kinderen. We ontdekken en beleven het kerkelijk jaar. We organiseren jaarlijks op 

schoolniveau activiteiten die onze christelijke identiteit in de verf zetten: de 

eucharistievieringen, de advent, de vastenvoettocht, Diegem voor het goede doel,…  

 

 

Stimulerend opvoedingsklimaat 

 

In ons schoolteam vinden we het belangrijk dat de kinderen de wereld zelf leren kennen. 

Als school zorgen we voor een stimulerend opvoedingsklimaat door de kinderen 

materialen, technieken, experimenten, uitstappen… aan te bieden. Zo stimuleren we de 

kinderen om een onderzoeksgerichte houding aan te nemen. Op deze manier willen we 

de kinderen zin geven om te leren. 

We leren de kinderen om doelgericht en efficiënt te handelen door taken te plannen, te 

evalueren en te reflecteren. Zelfstandigheid vinden we een belangrijke 

ontwikkelingsfactor. 

We besteden naast het cognitieve ook aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden 

van elk kind. We willen de kinderen zich laten verwonderen over hun eigen kunnen en 

denken. 

 

 

Werkelijkheidsnabij aanbod 

 

Uitgaan van de ideeën en voorstellingen van kinderen betekent dat we ook rekening 

houden met vragen van kinderen. 

We zijn van mening dat, als we willen dat kinderen zich ontwikkelen, we hen in allerlei 

situaties moeten brengen die hen boeien en uitdagen. We zorgen voor een open klassfeer 

zodat de kinderen zelf dingen durven aanbrengen en zichzelf kunnen zijn. 

We moeten kinderen de nodige prikkels geven om hun denkwijze over de wereld op een 

hoger niveau te brengen. 

We kunnen door te observeren zien wat de kinderen bezighoudt. Deze informatie 

gebruiken tijdens de lessen. We proberen zoveel als mogelijk in te gaan op de interesses 

van kinderen. 



      

 

 

In “Zin in leren! Zin in leven!” zetten we in op een werkelijkheidsnabij 

onderwijsinhoudelijk aanbod vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de 

persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. 

We stimuleren een onderzoekende en nieuwsgierige houding en proberen in te spelen op 

interesses van de kinderen om hun leefwereld te verruimen. 

 

 

Ervaringsgericht werken 

 

Vanuit het standpunt: “Wat je zelf doet, onthoud je beter.” vinden we het belangrijk dat 

we de kinderen zoveel mogelijk kansen bieden om ervaringen op te doen en dit zowel 

binnen als buiten de klas. Hierbij liggen het welbevinden en betrokkenheid van de 

kinderen aan de basis. Als leerkracht hebben we hierin de begeleidende rol. Een goede 

interactie tussen leerkracht en kind is hier noodzakelijk. 

We moeten als leerkracht durven inspelen op de ideeën en mogelijkheden van de 

kinderen. We zorgen voor een ‘rijke’ klasomgeving met uitdagende materialen zodat de 

kinderen de kans krijgen om op deze manier hun talenten verder te ontwikkelen. 

Onze aandacht focust zich hoofdzakelijk op het procesgericht werken, meer dan op het 

productgericht werken. Ook bij de evaluatie vinden wij het proces belangrijker dan het 

product. 

 

 

Gezond leerklimaat 

 

We moeten kinderen de mogelijkheid geven om op eigen tempo talenten te ontwikkelen. 

We durven kinderen een spiegel voor te houden om zo hun zelfvertrouwen te 

ontwikkelen. Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat 

kinderen geloven in hun eigen kunnen en zo een gezonde leerambitie ontwikkelen. 

We hebben de taak kinderen te leren omgaan met hun talenten en beperkingen. 

We moeten een kind leren zichzelf te zijn en zijn mening te leren uiten op een correcte 

manier. We leren kinderen om te gaan met behoeften en gevoelens, met verbindende 

communicatie als kerndoel. 

We leren kinderen zichzelf open te stellen voor anderen door hulp te vragen en te bieden. 

We moeten kinderen laten inzien en aanvaarden dat er verschillen zijn tussen mensen op 

vlak van talenten en mogelijkheden. Kinderen moeten hier op een respectvolle manier 

mee kunnen omgaan. 

 

 

Samenwerken 

 

Samenwerken situeert zich voor ons op verschillende plaatsen: in de klas, op school, 

tijdens uitstappen, thuis, in de parochie… 

We rekenen op een oprechte inzet van elk kind en de ouders. 

Samenwerken houdt voor ons in dat kinderen in dialoog gaan, en dit met respect voor 

elkaar. We vinden dat samenwerken een actieve werkvorm moet zijn waarbij je kan leren 

van elkaar. Samenwerken begint met samen leren spelen, waarbij ieders eigenheid 

gewaardeerd wordt. 

Samenwerken is voor ons de sleutel tot succes in de maatschappij. 

 

 

Zorg 

 

Onze visie op zorg typeert onze manier van ‘school maken’. Voor onze zorg baseren wij 

ons op het zorgcontinuüm. We onderscheiden daarin de vier stappen: de basiszorg, de 

verhoogde zorg, de uitbreiding van de zorg en het individueel aangepast curriculum. 



      

 

 

Wij vinden het belangrijk dat verschillende partners betrokken worden in het zorgbeleid: 

het kind, de ouders, de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de directie 

en het CLB. Samen ontwikkelen we een sterke zorgvisie, gericht op elk kind. 

Met onze gedifferentieerde aanpak willen we ieder kind de kans geven op eigen tempo te 

laten ontwikkelen/leren. Wij vinden een gerichte zorgwerking onze grootste prioriteit. 
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DEEL 3 

 

Het reglement 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



      

 

 

 

2. Engagementsverklaring tussen school en ouders 
 

 

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

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

verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 

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

mogen verwachten. 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. 

 

Oudercontacten 

 

Wat mag je verwachten van de school? 

 

Als ouder ben je samen met de school partner 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 leraar 

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 het rapport.  

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Wie niet op het oudercontact 

aanwezig kan zijn, vragen we een gesprek aanvragen op een ander moment. 

We 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 leraar van je kind. Dat doe je via de agenda 

of het heen- en weerschriftje.  

 

Wat verwachten we van jou? 

 

We verwachten dat je met de school contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van 

het kind. 

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

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

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van 

de evolutie van je kind. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 

draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

 

Wat mag je van de school verwachten? 

 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 

we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen 

voor het verkrijgen en het behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de 

toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs. Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de 

overheid en aan het CLB.  

 



      

 

 

Wat verwachten we van jou? 

 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel 

in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8:30 en eindigt 

om 15:10. Kinderen die te laat komen melden zich aan bij het secretariaat. We 

verwachten dat je ons voor 8:30 verwittigt bij de afwezigheid van je kind. 

Indien je op regelmatige basis je kind te laat komt afzet op school, wordt het CLB 

verwittigd.  

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

afwezigheden. De begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden 

we dit aan de overheid.  

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

meest geschikte aanpak zoeken. 

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Wat mag je verwachten van de school? 

 

Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding zorgbeleid. Dit houdt onder meer in 

dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 

leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 

gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele 

zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. 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. 

Ook dan gaan we steeds in overleg met jou. 

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

als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om regelijke aanpassingen te 

voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier al ouder verzet 

tegen aan te tekenen. 

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

kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je (in verband met de 

begeleiding van je kind) van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder 

verwachten.  

 

Wat verwachten we van jou? 

 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg.  We verwachten dat de 

afspraken die we samen maken, opgevolgd en nageleefd worden.  

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

Wat mag je verwachten van de school? 

 

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

Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde 

taalvaardigheid Nederlands. 

Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Onze school voert 

een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en 

het leren in het Nederlands. 

 

 

 

 



      

 

 

Wat verwachten we van jou? 

 

Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en 

tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze 

leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal 

onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het 

leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven 

die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

We verwachten dat je als ouder bij elk contact met de school Nederlands praat of voor 

een tolk zorgt. 

 

 

 

 

 

3. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie 

brochure onderwijsregelgeving punt 3) 
 

 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 

website. 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 

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

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. 

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen 

of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief is uitgesloten.  

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, 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. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 

vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

 Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. (Voor meer informatie, kijk in de infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 3.1.2.) 

 

 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. 

 

 



      

 

 

4. Ouderlijk gezag 

 

Zorg en aandacht voor het kind 

 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die 

een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 

aandacht bieden. 

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. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom 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. 

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: indien op papier, deze worden met het kind 

meegegeven. De meeste communicatie gebeurt via het online platform ‘Questi’ en wordt 

zo digitaal verstuurd naar beide ouders. 

- Afspraken in verband met oudercontact: beide ouders komen naar het oudercontact 

Co-schoolschap 

 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, 

kan je kind tijdens het schooljaar niet op 2 plaatsen schoollopen. De school moeten de 

inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 

afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.  

 

 

 

 

5. Organisatie van de leerlingengroepen binnen 
hetzelfde onderwijsniveau 
 

 

Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan 

overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig 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 jou als ouder schriftelijk 

gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 

aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt 

deze beslissing dus in het belang van je kind.   

 

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

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.  

 



      

 

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom 

(bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

 

 

Overgang tussen onderwijsniveaus 

 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bijvoorbeeld van kleuter naar lager onderwijs) 

heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang als dan niet maakt, als 

voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

6. Afwezigheden (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving 

punt 4) 
 

 

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en 

voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd 

aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs 

geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige 

leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet 

steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar 

beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die 

mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is 

in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en 

activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed 

opgenomen in de leerlingengroep.  

 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die 

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag 

verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen 

dat je kind kleuteronderwijs volgde.  

 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, 

liefst voor 8.30 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan 

afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij de 

secretariaatsmedewerker. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig 

geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen 

verhogen.  

 

 

 

 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs


      

 

 

 
Gewettigde afwezigheden 

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7- jarigen in het kleuteronderwijs 

gelden volgende gewettigde afwezigheden: 

Wegens ziekte 

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

attest verplicht.  

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

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

schooljaar. 

- Is je kind 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 

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

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel 

vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de 

afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

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

aanverwanten  

- De oproeping of dagvaarding voor een rechtbank 

- Het vieren van een feestdag vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof 

(anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 

godsdienst) 

- … 

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. 

 

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een 

tijdelijke of definitieve uitsluiting 

 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je 

kind wel of niet door de school wordt opgevangen.  

 



      

 

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur 

nodig was 

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

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

- de rouwperiode bij een overlijden 

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

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve 

schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

 

- trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 

- revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

- school-externe interventies 

- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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. 

 

 

Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren 

bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. 

Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor 

een gesprek. 

 

 

 

7. Onderwijs aan huis (zie ook infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 5) 

 

Als je kind wegens een chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet 

naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk 

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij 

de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, 

dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan 

gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je 

een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld 

bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de 



      

 

 

ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode 

van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd 

van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs 

aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 

afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 

onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 

uren kunnen 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. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische 

ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit 

dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

 

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 

grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis 

organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 

tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van 

tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

 

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

huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen 

op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

 

De school kan in overleg met jou ook 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 maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en 

evaluatie. 

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

 

 

 

8. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros-
activiteiten) 

 

 

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

schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar 

om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of 

langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we 

aan je kind geven. 

 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 

worden voorzien. 

 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

 

Sportieve schooluitstappen  

- Doel: De motorische ontwikkeling van leerlingen bevorderen. 

- Aanbod: bv. kronkeldiedoe, sportdag, rollebolle, alles met de bal, hopsakee… 

 

Culturele schooluitstappen  

- Doel: Leerlingen laten kennismaken met divers muzisch aanbod… 



      

 

 

- Aanbod: bv. toneel, filmvoorstelling… 

 

Pedagogische schooluitstappen  

- Doel: Pedagogische inhouden in reële context aanbieden.  

- Aanbod: bv. dierentuin, natuurwandeling… 

 

Praktische info van leeruitstappen kan je later terugvinden in het heen- en weerboekje, 

de schoolagenda, het online platform ‘Questi’, op de website…. 

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van 

de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op 

één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand 

aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 

zijn. 

 

 

9. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
(zie ook infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige 

leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een 

leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke 

motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 

aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring 

waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 

onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 

schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 

bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een 

verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan 

ook een kopie vragen.  

 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindterm gerelateerde leerplandoelen 

voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de 

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

rol spelen. 

 

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

de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.  

 



      

 

 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs 

ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de 

schoolkalender, op de website of via een bericht in Questi. De datum van uitreiking is ook 

de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de 

uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

 

 

Beroepsprocedure 

 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder 

toegelicht.  

 

Let op: 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend). 

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

afgevaardigde. 

 

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

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

basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als 

het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via 

e-mail, bij mevr. Liesbeth Van Hemelrijck, liesbeth.vanhemelrijck@kov.be. Je 

krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.  

 

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

dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt 

uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

 

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, 

kunnen we niet meer op de vraag ingaan. 

 

Tijdens het gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur 

verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke 

gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een 

verslag gemaakt. 

 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je 

mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal 

hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing 

opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat 

van die vergadering. 

 

4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van 

de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

 

Erwin Hertens 

Voorzitter 

Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem VZW 

Hellingstraat 44  

1800 Vilvoorde 

mailto:liesbeth.vanhemelrijck@kov.be


      

 

 

 
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één 

van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na 

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 

verzending als voor de ontvangst. 

 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

- het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 

inhoudelijk kunnen behandelen. 

 

- We verwachten ook dat het beroep redenen aangeeft waarom het niet uitreiken 

van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of 

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

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

 

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en het kind uitnodigen voor een 

gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De 

periode waarin de beroepscommissie (1e week van juli) kan samenkomen, vind je 

in de schoolkalender of op de website. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of volmacht. 

 

7. 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.  

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 

school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van 

mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 

schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen 

zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

 

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste 

beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat 

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

de voorzitter van de beroepscommissie ter kennis gebracht aan de ouders en het 

kind. 

 

 



      

 

 

10. Herstel- en sanctioneringsbeleid (zie 

infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

 

 
 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 

Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door 

dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek 

naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen 

mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om 

hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het 

betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een 

tuchtmaatregel op te leggen.  

 

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

 

Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 

overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De 

school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

 

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

 

- Een gesprek met een (zorg)leerkracht van de school 

- Een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op 

vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot 

rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je 

kind besproken;  

- naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken 

over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

- Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal 

afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om 

zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De 

afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

 

Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 

inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is 

gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 



      

 

 

- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

- een bemiddelingsgesprek;  

- no blame-methode bij een pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de 

betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, 

onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt 

iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur 

of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3. beschreven, 

voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij 

brengt je dan per brief op de hoogte 

 

Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door 

elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 

ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

 

Een ordemaatregel kan zijn: 

 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk of opdracht  

- een specifieke opdracht;  

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

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen 

belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan 

enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. 

 

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

afgevaardigde. 

 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen 

om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 

handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure 



      

 

 

wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe 

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

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

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

motiveert deze beslissing. 

  

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

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

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

 

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

procedure gevolgd: 

 

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

samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad 

uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende 

stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

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

optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek 

zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon 

recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de 

klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf 

dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die 

brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de 

tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de 

beroepsmogelijkheden. 

 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. 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 schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

 

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 lessen of 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 heb je als ouder één maand de tijd om je kind in 

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

op school aanwezig, maar neemt het 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.  

 

 

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 en 11 juli niet 

meegerekend.) 

 

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

procedure gaat als volgt: 

 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur:  

 

Erwin Hertens 

Voorzitter 

Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem VZW 

Hellingstraat 44 

1800 Vilvoorde 

 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een 

termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve 

uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- het beroep is gedateerd en ondertekend; 

- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd (met bewijs van ontvangst). 

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 

beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 

inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft 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 je klacht grondig zal 

onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal 

nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je 

kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

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

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 



      

 

 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 

plaatsvervanger aan te duiden. 

 

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

 

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

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent 

enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting 

van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch 

tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die 

dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn 

stem de doorslag.De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk 

afwijzen.  

 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de 

definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de 

beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 

dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle 

partijen. 

 

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

betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  

 

 

 

11. Bijdragenregeling (zie ook infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 8) 

Uitgaven en betalingen 

 

 Handboeken, schriften, schrijfpotloden, blauwe balpen, rode balpen, groene 

balpen en zwarte balpen, gom, slijper, lijmstift, schaar, kleurpotloden en stiften, 

tekenmap, meetlat, penselen, geodriehoek, vulpen, markeerstift, passer, verklarend 

woordenboek, blanco roller, cursusblok, rekenmachine, atlas,… worden wanneer zij nodig 

zijn, gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Zij zijn in voldoende mate aanwezig 

op school. Wij vertrouwen erop dat de leerlingen zeer zorgvuldig met deze materialen 

zullen omgaan. Bij schade door grove nalatigheid of door opzet, of bij verlies, zullen de 

gemaakte onkosten doorgerekend worden. 

Een goede stevige schooltas, helpt al veel. 

 

Ander materiaal dat nodig is, wordt door de leerkracht meegedeeld bij het begin van het 

schooljaar, of het einde van het voorgaande schooljaar. Niet alles dient in elke klas 

meegebracht te worden. Koop dus vast en zeker niet teveel materiaal vooraf! 

Enkele zaken kunnen zijn: boekentas, pennenzak, turnzak, turnpantoffels, zwemzak, 

zwembroek/zwempak, handdoeken, ringmappen, kaftpapier, papieren zakdoekjes… 



      

 

 

 

 
Verplichte activiteiten per klas Prijs 

 

Het vervoer, inkom en gidsen van 

leeruitstappen ter verlevendiging van het 

onderwijs 

 

De schoolreis 

 

Zonnekind, zonnestraal, zonneland 

 

Toneel of film 

 

Inkom voor het zwembad 

 

 

De bedragen worden berekend op basis 

van de werkelijke prijs.  

 

 

Ca 30 euro/jaar 

 

 

 

Ca 20 euro/jaar 

 

Ca 20 euro/jaar 

 

Ca 10 euro 

 

Ca 2 euro/beurt 

 

 

Kleuteronderwijs: 

max. €45 per schooljaar 

 

Lager onderwijs: 

Elk leerjaar: max. € 90 per schooljaar 

 

Het bedrag boven de maximumfactuur 

wordt door de school betaald vanuit de 

werkingsmiddelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

 

Middagtoezicht 

 

Drank (water of melk) 

 

 

Soep (van na de herfstvakantie tot aan 

de krokusvakantie) 

 

 

 

Tijdschrift (vrijblijvend, wordt niet 

gebruikt in de lessen) 

 

 

 

 

 

Wit turn-T-shirt, liefst met logo van de 

school, dit is op school te verkrijgen 

 

 

 

5 euro / maand 

 

0.50 euro / 

bonnetje 

 

KS (17,5 cl) 

€ 40 

LS (25 cl) 

€ 50 

 

Volgens het 

bedrag 

aangerekend door 

de uitgeverijen. 

(zie website 

uitgeverij) 

 

12 euro 

 

 

 



      

 

 

Groen turnbroekje: dit is op school te 

verkrijgen 

 

12 euro 

 

 

 

 

 

Voor- en naschoolse opvang worden gefactureerd door Infano VZW. 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen Prijs 

 

Max. € 445 per kind voor volledige duur 

lager onderwijs  

 

 

 

1ste graad: boerderijklassen 

 

2de graad: zeeklassen 

 

3de graad: avonturenklassen 

 

 

ca. 100 euro 

 

ca. 145 euro 

 

ca. 200 euro 

 

Bij afwezigheden en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de 

school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 

 

Wijze van betaling 

 

Ouders krijgen maandelijks een rekening via e-mail of op papier. We verwachten dat die 

rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 15 dagen na afgifte. 

 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving met gestructureerde 

mededeling.  

 

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

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

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

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

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

is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

Een aantal aankopen dienen met cash geld betaald te worden. Je geeft het geld in een 

gesloten omslag aan de juf of de meester van je kind. De naam en de klas van je kind 

wordt hierop steeds vermeld. 

 

 

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. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

 

Blijkt na 15 dagen, dat noch de directeur werd geraadpleegd, noch een betaling werd 

verricht, zal de school zich verplicht voelen verdere stappen te ondernemen wat wij echt 



      

 

 

tot een strikt minimum willen beperken, want de kosten lopen dan hoog op. Vanaf de 

eerste aanmaning rekenen we 10 euro administratiekost aan. Vanaf dat moment kunnen 

we eveneens 10% extra kosten en ook de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 

verschuldigde bedrag. 

 

Indien we, na 15 dagen, 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 dwingende herinneringsbrief (aangetekende 

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

aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat 

moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te 

recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 

schoolrekening. 

 
 

 

 

12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie 
ook infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

 

 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de brochure ter 

gelegenheid van het jaarlijkse orOLÉfeest. 

 

 

 

 

13. Vrijwilligers 
 

 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 

vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal 

punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

Organisatie 

 

De VZW: Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem, Hellingstraat 44, 1800 Vilvoorde 

 

Maatschappelijk doel 

 

Het organiseren en bevorderen van katholiek onderwijs en opvoeding conform het eigen 

opvoedingsproject en overeenkomstig de richtlijnen van en in overleg met de bevoegde 

katholieke overheid (het Katholiek Vrij Onderwijs) en de Belgische bisschoppen en hun 

gemandateerde organen.  

 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC 

Verzekeringen.  

 



      

 

 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering 

van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij IC 

Verzekeringen.  

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor 

een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij 

telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt 

met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht 

normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie 

die hem of haar is toevertrouwd.  

 

 

 

14. Welzijnsbeleid 

 

 Preventie 
 
De veiligheid in onze school wordt opgevolgd door de interne dienst veiligheid, waar de 

preventieadviseur deel van uitmaakt. 

 

Onze school houdt geregeld evacuatieoefeningen (aangekondigd en niet-aangekondigd). 

 

Wanneer u een onveilige situatie opmerkt, kan u de directeur, de preventieadviseur of 

een leerkracht inlichten die de opmerking verder zal onderzoeken. 

 

 

 Verkeersveiligheid aan de school 
 
Onze school wil veel aandacht besteden aan de verkeersopvoeding van de kinderen en de 

veiligheid in de omgeving van de schoolpoorten. Kinderen die met de fiets naar school 

komen, zorgen ervoor dat hun fiets helemaal in orde is. De verkeersdrukte, vooral bij de 

aanvang en het einde van de schooltijd, houdt risico’s in. 

 

Eerbiedig de wegcode: geen geparkeerde wagens op het zebrapad, de Kiss and Ride 

zone, op de stoep of aan geel gemarkeerde lijnen. Ook begrip en hoffelijkheid doen hier 

wonderen. Parkeer uw auto reglementair bij het brengen of afhalen van uw kinderen. 

Laat uw kinderen de gordel dragen.  

 

Gebruik bij het oversteken de zebrapaden a.u.b.   

 

Het goede voorbeeld is voor uw kinderen de beste leerschool. 

 

Fietsen op de speelplaats is verboden! Afstappen aan de schoolpoort is dan ook de 

boodschap. 

 

Leg de fietsen vast. Gebruik de fietsenstalling naast de refter. 



      

 

 

 

Uiteraard zijn er meerdere fietsen en we vragen dan ook respect voor mekaars spullen. 

Maar een ongelukje is gauw gebeurd. Dit valt echter niet onder de schoolverzekering. 

Kinderen komen niet met skeelers, rolschaatsen of step naar school, enkel wanneer dit 

toegelaten wordt door de leerkracht. 

 

 

 

 

 Medicatie 
 

- Je kind wordt ziek op school  

 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere 

opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op 

te halen. 

  

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie 

ter beschikking, ook geen pijnstillers. 

 

- Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons 

dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat 

jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen 

instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind 

de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier 

kan je verkrijgen bij … .  

 

- Andere medische handelingen  

 

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar 

medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we 

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

 

 

 Stappenplan bij ongeval of ziekte 
 
Wanneer een kind een ongelukje heeft, dient het onmiddellijk de aanwezige leerkracht te 

verwittigen. 

 

Bij een ongelukje, waarvan de leerkracht oordeelt dat dit zelf op school kan verzorgd 

worden, gebeurt dan ook de verzorging, zonder de ouders hiervan expliciet op de hoogte 

te brengen. Afhankelijk van de ernst, wordt er een nota in de agenda of het heen- en 

weermapje geplaatst. 

 

Indien uw kind een ongelukje overkomt waarvan we denken dat het toch wel ernstig is, 

dan contacteren wij, na het toedienen van de eerste zorgen, onmiddellijk de ouders of de 



      

 

 

door de ouders opgegeven persoon en/of de dienst “spoedgevallen”. Het is ook mogelijk 

dat er geen bezoek aan het ziekenhuis nodig is. In dat geval krijgt u van de klasleraar 

verzekeringspapieren mee zodat u deze bij een bezoek aan de dokter onmiddellijk kan 

laten invullen. Pas als het ganse dossiertje terug in ons bezit is, kan onze 

schoolverzekering voor de terugbetaling zorgen. 

 

Wanneer uw kind op school ziek wordt, zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen, maar zal de leerkracht, indien er nog een lange periode voor het einde van de 

schooldag is, de ouders of de door de ouders opgegeven persoon contacteren met de 

vraag het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de school een arts om hulp 

verzoeken. 

 

 

 

 Rookverbod 
 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 

gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 

rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 

tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten 

wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 

het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

 

 Honden 
 
Binnen de schoolpoort zijn geen honden toegelaten, en dit om de veiligheid van de 

kinderen te vrijwaren.  

 

 

 

 

15. Leefregels 
 

 
 
▪ Iedereen praat op school correct Nederlands, geen dialect en geen vreemde taal. Dit 

wordt dus duidelijk ook verwacht van de ouders. Wie hier onvoldoende rekening mee 

houdt kan door het schoolteam worden terechtgewezen! 



      

 

 

 
▪ Een stevige boekentas is noodzakelijk om schriften, mappen, boeken en ander 

schoolmateriaal blijvend te verzorgen.  

 
▪ Alle leerlingen / kleuters komen tijdig op school. Zo kunnen de lessen/activiteiten stipt 

beginnen. Wie te laat komt, meldt zich met ouder aan op het secretariaat. De kinderen 

die te laat komen, worden de toegang tot de klas ontzegt tot het ochtendritueel is 

afgerond. Na 10 keer ‘te laat komen’ wordt het CLB op de hoogte gebracht. 

 
▪ Bij het belsignaal voor aanvang van de lessen worden de rijen gevormd. De rijen gaan 

rustig naar de klas onder begeleiding van de leerkracht. Indien de klasgroep het toelaat, 

kunnen de oudere kinderen van de lagere school, in stilte alleen naar de klas gaan. 

 
▪ Bij het verlaten van de school, blijven de leerlingen van de lagere school achter de 

tweede witte lijn tot een leerkracht teken geeft dat ze mogen vertrekken. De ouders 

mogen dan hun zoon / dochter niet afhalen op de speelplaats. De kleuters worden ook 

opgehaald aan de schoolpoort. 

 
▪ Bij het begin van de speeltijd gaan de kinderen eerst naar het toilet alvorens te gaan 

spelen. 

 
▪ In onze school wordt steeds verwacht dat de kinderen luisteren. 

 
▪ Tijdens de speeltijden spelen de kinderen op de voorziene ruimten. Voor de kleuters is 

er een speelgoedkoffer voorzien met spel- en zandmateriaal. Voor de lagere school is er 

een speelgoedwinkel. Concrete afspraken hieromtrent worden uitgehangen in het glazen 

kastje. 

 
▪ Voetballen en basketbal spelen, kan enkel op de voorziene ruimte en in beurtrol. 

 
▪ Allerhande speelgoed zoals computerspelletjes en mp3-spelers, multimediatoestellen, 

evenals allerlei verzamelde kaarten (o.a. Pokémon, Diddle …) laten we thuis. Ook een 

knuffel hoort niet thuis op school, dit geldt ook voor de kleuters en tijdens de 

opvanguren. 

 
▪ Een GSM-toestel voor leerlingen, wordt ten strengste verboden. Beschikt een kind 

omwille van een aanvaardbare reden toch over een GSM-toestel, dan blijft deze steeds in 

de boekentas. De school is niet verantwoordelijk bij beschadiging, verlies of diefstal. 

 
▪ Geen enkel kind blijft tijdens de speeltijd in de gang of in de klas. Elke leerling / kleuter 

is steeds onder toezicht van een juf of meester. 

 
▪ Toiletten zijn geen speelplaats. Ze worden, net als de lavabo’s, behandeld zoals thuis. 

 
▪ Na schooltijd lopen de kinderen niet meer door de gangen en gaan de kinderen niet 

meer naar de klassen. Vergeten boeken of schriften worden niet gehaald. 

 
▪ We verwachten dat alle kinderen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door 

directie en leerkrachten verboden worden. Zorg voor een net, verzorgd uiterlijk. Draag 

fatsoenlijke en degelijke kleding aangepast aan de schoolsituatie. Gescheurde broeken of 

te korte rokjes horen niet thuis op school. Ook nagellak of opvallende juwelen (niet 

verzekerd) kunnen best voor thuis bewaard worden. 

 
▪ Wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden, zijn verboden. 

 
▪ Snoep hoort niet thuis op school. Breng liever een koek of een stuk fruit mee.  

 



      

 

 

▪ Wij willen geen snoep op school, ook niet bij verjaardagen! Via de klastitularis zullen 

jullie hierover meer informatie ontvangen. 

 
▪ Respecteer het materiaal van de school en van anderen. Bij beschadiging zal een  

  vergoeding gevraagd worden. 

 
▪ Afval en papier horen steeds thuis in de juiste vuilnisbak en niet op de grond! 

 
▪ Drank voor het lunchpakket kan op school aangekocht worden. De kinderen van de 

lagere school mogen een flesje water meebrengen (genaamtekend). Dit blijft echter 

steeds in de klas.  

 
▪ De persoon die instaat voor het toezicht (een leerkracht of iemand anders) is  

  verantwoordelijk voor jou. Je toont respect voor deze mensen en doet wat zij je vragen.  

  Een beleefde houding siert iedereen. 

 
▪ Wanneer kleuters nog niet zindelijk zijn, verwachten we van de ouders dat ze thuis 

actief de zindelijkheid trainen.  

 
▪ Wanneer een kind een ‘ongelukje’ op school had en reservekledij van de school kreeg,  

  brengen de ouders dit zo spoedig mogelijk gewassen mee terug naar school. 

 
▪ Wie ’s middags op school boterhammen eet, brengt die mee in een brooddoos (met  

  naam erop). Geen zilverpapier! 

 

▪ Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, komen terug naar school tussen 13u00 en 

13u15. Ze melden zich met een begeleider aan de voordeur. 

 
▪ Elke vorm van plaag- of pestgedrag (= uitlachen, duwen, slaan, spuwen…) zal worden  

  bestraft. Wie plaagt of pest mag niet langer spelen en/of krijgt een schriftelijke straf  

  samen met een nota in de agenda (te handtekenen door de ouders). 

 
▪ Op de speelplaats nemen we de fiets aan de hand om naar de fietsstalling te gaan, dit  

  voor de veiligheid van de andere spelende kinderen. 

 
▪ De leerlingen van onze school dienen zich te houden aan “de gedragscode voor het  

  gebruik van de computer, internet en e-mail voor leerlingen in de basisschool”.  

 

 

 Tienuurtje 
 

Onze kleuters eten samen iets rond 10.10. Dit is steeds een stukje fruit of een gezonde 

groente.  

De kleuters brengen een drinkbus mee naar school. Deze kan in de loop van de dag 

steeds bijgevuld worden met gecontroleerd kraantjeswater. 

Alle kinderen brengen hun fruit of versnapering mee in een opbergdoosje, en dit om ons 

bewust te worden van de afvalberg. 

Kinderen van de lagere school brengen ook een drinkbus mee naar school, om te drinken 

(genaamtekend).  

Elke voormiddag tijdens het tienuurtje wordt er fruit of groente gegeten. Dit betekent dat 

alle kinderen tijdens het tienuurtje fruit of groente eten in plaats van een koek e.d. 

 

 



      

 

 

 

Middagverblijf 

 
Een beleefde houding is noodzakelijk! Indien kinderen zich tijdens het reftermoment niet 

gedragen kunnen zijn hiervoor uitgesloten worden. Kinderen krijgen een nota in de 

agenda wanneer ze zich niet hebben gedragen. Wij verwachten op dat ogenblik een 

duidelijke reactie van de ouders. De middagblijvers mogen de school tijdens de 

middagpauze niet verlaten. Wij vragen u telkens de eerste klasdag van de week in het 

heen- en weerboekje of de klasagenda te noteren wat uw kind voor die week wenst. 

 

Frisdranken 

 

Kinderen die hun lunchpakket in de school gebruiken kunnen ook tegen betaling 

soep krijgen. De school biedt ook melk of water aan tegen democratische prijzen. 

Voor deze dranken voor de lunch, water of melk, worden drankbonnetjes 

aangekocht steeds de eerste klasdag van de week bij de juf of meester in de klas. 

De kinderen kunnen op school voor hun drinkbus ook gratis gecontroleerd 

kraantjeswater verkrijgen. 

 

Middagkosten 

 

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid te lunchen (boterhammen) op school. De 

organisatie van deze middagbeurten en het gebruik van de refter betekenen voor 

de school een extra kost. Daarom vragen we aan de ouders een kleine bijdrage 

per maand en per kind van 5 euro. De afrekening gebeurt via de facturatie. 

 

 

Bewegingsopvoeding 
 

 
 

Onze kleuters krijgen wekelijks 2 uur kleuterturnen en 1 uur motorische zorg, aangepast 

aan hun leeftijd. 

De kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas brengen gymschoenen mee die op school 

bewaard worden. 

Eenmaal per jaar is er een kleutersportdag. 

 

De kinderen van de lagere school krijgen wekelijks turnen. 

Het turnuniform en de gymschoenen worden op school bewaard in een turnzak. Het 

turnuniform is een turnbloesje, bij voorkeur met het schoolembleem en een groen 

broekje. Vergeet niet de turnkledij en de zak te naamtekenen. Eenmaal per jaar is er een 

sportdag. 

Afzonderlijk kan er een turnbloesje of broekje worden besteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Zwemmen 
 

 
 

De leerlingen van de lagere school gaan regelmatig zwemmen in het gemeentelijk 

zwembad ‘De Motte’ te Zaventem (ongeveer 1x / maand op maandag of donderdag). 

Voor de zwemles brengt uw kind een eendelig, aansluitend zwempak en twee 

handdoeken (één om op te staan en één om zich af te drogen) mee in een zwemzak. De 

bijdrage is 2 euro (toegang van het zwembad). De leerlingen van het 6de leerjaar 

zwemmen gratis. De kosten worden verrekend via de scherpe maximumfactuur. De 

leerkracht lichamelijke opvoeding geeft de zwemlessen. Enkel wie een geldige reden 

heeft om niet te gaan zwemmen, blijft in de school en krijgt een nuttige taak. 

 
 

Godsdienst 
 

 
 

Alle leerlingen volgen katholieke godsdienst in hun klasgroep. Er is geen keuze uit andere 

levensbeschouwelijke vakken. In uitzonderlijke gevallen, kan een leerling die verplicht in 

het kleuteronderwijs werd ingeschreven, de lessen katholieke godsdienst in het lager 

onderwijs volgen. (Ook het kleuteronderwijs in onze school wordt katholieke godsdienst 

gegeven, zodat het vaak het beste is ook deze lessen in de eigen klasgroep te volgen.) 

De ouders doen hiervoor een schriftelijke aanvraag bij de directeur. 

 

 

 De schoolagenda 
 

Dag na dag worden hierin lessen en huistaken genoteerd. Soms worden er ook kleine, 

dringende berichten in opgetekend. Dit kan zowel door de leerkracht als door de ouders 

gebeuren. De ouders engageren zich dan ook elke dag de agenda te dagtekenen en de 

jongste kinderen te begeleiden om de opgelegde taken zo nauwkeurig mogelijk te laten 

uitvoeren. 

 

 

 Het rapport 
 

Het rapport is een vorm om verslag uit te brengen over de studie- en leefhouding van uw 

kind.  



      

 

 

Aan de hand van het rapport merkt u al vlug of uw kind de beoogde doelstellingen 

bereikt. De ouders engageren zich elk rapport te ondertekenen. 

De school engageert zich tijdens het schooljaar op regelmatige tijdstippen rapporten aan 

te bieden. Er zijn zes rapporten per schooljaar: herfstrapport; sinterklaasrapport (voor 

het 3de tot en met 6de leerjaar); kerstrapport; lenterapport; pinksterrapport, eindrapport. 

 

 

 

 

 Brieven 
 

Vakantieregelingen, uitnodigingen, uitstappen en zo meer worden hoofdzakelijk digitaal 

aan de ouders meegedeeld. De ouders engageren zich, indien nodig, deze briefwisseling 

te beantwoorden. 

 

 

 Het heen- en weerboekje (kleuterschool) 
 

Het heen- en weerboekje wordt in de kleuterschool gebruikt als contactmiddel tussen 

ouders en school. De ouders engageren zich dat telkens wanneer het kind dit mee naar 

huis brengt, het heen- en weer mapje na te kijken en indien nodig te ondertekenen en ’s 

anderendaags weer met het kind mee naar school te geven. 

 

 

 Contacten met de leerkrachten 
 

Het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de school is steeds de klasleerkracht. De 

klasleerkracht oordeelt of het nodig is ook de zorgleerkracht, de zorgcoördinatie of de 

directie te betrekken bij het gesprek. Indien bepaalde zaken niet met de klasleerkracht 

kunnen besproken worden, richten ouders zich tot de directie. 

 

Tijdens de klasuren is een gesprek volstrekt onmogelijk, tenzij het initiatief uitgaat van 

de leerkracht zelf. In principe kan u een leerkracht spreken voor of na de klasuren, indien 

hij/zij vrij is van toezicht. Er wordt steeds vooraf een afspraak gemaakt. Aangewezen is 

dit via de agenda aan te vragen. 

 

De school engageert zich in september om reeds een eerste oudervergadering te 

organiseren. Dan zijn alle ouders welkom in de klas om nader kennis te maken met de 

leerkrachten en met al wat er in onze verschillende klassen staat te gebeuren. 

Uit ervaring weten wij dat dit voor vele ouders zeer verhelderend is. De ouders 

engageren zich op deze ouderavond aanwezig te zijn.  

 



      

 

 

De school organiseert ook nadien en op het einde van het schooljaar een individueel 

oudercontact. In de nieuwsbrief worden de data bekend gemaakt. De ouders engageren 

zich op de oudercontacten aanwezig te zijn. 

Wanneer dit omwille van bv. praktische redenen onmogelijk is, maken de ouders zelf een 

nieuwe afspraak met de leerkracht. 

 

 

 Proefwerken 
 

In onze lagere school zijn er proefwerken rond Kerstmis en op het einde van het 

schooljaar in juni. Hiermee willen we testen wat de leerlingen echt kennen en kunnen. 

Daarom worden de proefwerken van Taal en Wiskunde niet vooraf aangekondigd in 

eerste en tweede leerjaar. 

In derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar worden alle proefwerken aangekondigd: taal, 

wiskunde, W.O. en Frans. 

 

Buiten deze proefwerken zijn er voldoende methodegebonden toetsen om de leerlingen 

op te volgen en hen te begeleiden bij het “leren leren”. 

 

 

 Evaluatie 
 

Als school gaan we breed evalueren,  dit betekent dat we verschillende soorten evaluatie 

in kaart brengen. Een traditionele toets is nog steeds een mogelijk onderdeel van de 

evaluatiepraktijk, maar wordt aangevuld met andere manieren van beoordelen. 

Voorbeelden hiervan zijn portfolio’s, observatiewijzers, zelfevaluatie. Het inzetten van 

verschillende soorten evaluatie geeft de leraar een breed beeld van welke  vaardigheden 

en competenties een leerling al beheerst. We zijn er ons van bewust dat niet enkel de 

vakken Nederlands en wiskunde breed dienen geëvalueerd te worden maar dat het net 

die onderdelen zijn waar kinderen zichzelf in hun kunnen vinden ook extra aandacht 

dienen te krijgen. (WO, spreken, muzo, ict, sociale vaardigheden, …) 
 

Een uitgeschreven versie van ons evaluatiebeleid vind je op ons website onder ‘beleid’. 

  

 

16. Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding te voorzien. 

 

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle acties binnen zorg die we als basisschool 

ondernemen zodat iedere individueel kind volgens zijn capaciteiten en talenten en 

rekening houdend met zijn beginsituatie begeleid (onderwezen en ondersteund) kan 

worden en zich optimaal kan ontwikkelen, verdiepen en verruimen op sociaal-emotioneel, 

cognitief en psychomotorisch vlak.  

 

We werken op school volgens de principes van het zorgcontinuüm. 



      

 

 

De eerste twee fasen (brede basiszorg en verhoogde zorg) van het zorgcontinuüm 

worden sowieso geïmplementeerd voor alle leerlingen die daar behoefde aan hebben, 

ongeacht begeleiding door externen of reeds geleverde diagnostiek. Wanneer een kind 

meer zorg (uitbreiding van zorg of een individueel aangepast traject) nodig heeft, 

beroepen we ons op de ondersteuning en expertise van het VCLB waarmee we een 

samenwerkingsakkoord ondertekenden.  

 

Onze school werkt ook samen met het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.  

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de 

dienstverlening tussen de school en CLB. 

Algemeen:  

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding 

aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. 

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders 

kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB 

hebben samenwerkingsafspraken opgesteld die de afspraken en de aandachtspunten voor 

de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.   

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen: 

- leren en ontwikkeling 

- onderwijsloopbaan 

- preventieve gezondheidszorg 

- psychisch en sociaal functioneren. 

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 

maatschappij. Het centrum biedt hiervoor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. 

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, 

verhoogt hun 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. 

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.  

 

Het CLB waarmee onze school samenwerkt is: 

 

CLB Noordwest-Brabant 

Gendarmeriestraat  63 

1800 Vilvoorde 

e-mail: vilvoorde@clbnwb.be  

website: www.clbnoordwestbrabant.be 

 

Openingsuren: maandag tot donderdag  van 8.30 u. tot 12.30 u. en 13.00 u. tot 16.30 u., 

vrijdag van 8.30 u. -12.30 u. en van 13.00 u. - 16.00 u.. Maandag is het CLB bereikbaar 

tot 19.00 uur. 

Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en 

een medisch team. 

mailto:vilvoorde@clbnwb.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/


      

 

 

Contactgegevens: 

De contactpersoon van het CLB voor uw school kan u terugvinden op de website: 

www.clbnoordwestbrabant.be  

 

Vraaggestuurde werking 

Een CLB-medewerker van het schoolnabije team is regelmatig op school aanwezig voor 

overleg met de leerkrachten, zorgleerkracht en directie. Hij/zij ondersteunt daar het 

schoolteam in het realiseren van de gepaste zorg voor de kinderen.  

De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze 

informatie relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van het 

kind.  

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en/of begeleiding 

wenselijk is. De school zal dan de ouders de raad geven om met het CLB contact op te 

nemen. Bij het eerste contact wordt het verloop van de verdere begeleiding met de ouders 

besproken. De leerling zal nu verder worden opgevolgd door een medewerker van het 

leerlingnabije team. 

De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met de 

begeleiding. 

 

Ouders en leerlingen  

Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking 

heeft op één van onze vier werkdomeinen.  

Afhankelijk van de vraag: 

- neemt de medewerker van het schoolnabije team dit op 

- wordt de vraag doorgegeven aan het leerlingnabije team 

- verwijst de medewerker van het schoolnabije team door naar externe 

hulpverleners 

 

Het CLB dient verplicht geraadpleegd te worden bij: 

- de overstap naar het buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast 

curriculum in het gewoon onderwijs ( opmaak verslag). 

- de tweejaarlijkse evaluatie in  buitengewoon onderwijs type Basisaanbod 

- de aanvraag voor ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk ( opmaak 

gemotiveerd verslag) 

- een begeleiding van een anderstalige nieuwkomer 

- een vervroegde of verlate instap in de lagere school 

- een achtste jaar lager onderwijs 

- vraag naar revalidatie binnen de schooluren 

 

De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering 

van: 

 de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn) 

 de systematisch consulten (voorheen medische onderzoeken) en/of preventieve 

gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten. 

 het inzetten van de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door 

het centrum. 

http://www.clbnoordwestbrabant.be/


      

 

 

4 HET DOSSIER 

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden 

de volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 

2008 op het multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding): 

 Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, 

behalve wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame 

minderjarige zich hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te 

worden overgemaakt. 

 Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die 

betrekking hebben op de leerplichtbegeleiding, het verslag M-decreet  en de 

medische onderzoeken.  

 Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten 

minste 10 dagen na inschrijving en nadat de ouders en + 12 jarige leerling 

geïnformeerd zijn. 

Is de leerling jonger dan 12 jaar dan mag de ouder of voogd onder bepaalde voorwaarden 

het CLB-dossier inkijken. Is de leerling ouder dan 12 jaar dan mag hij het CLB-dossier zelf 

inkijken. De ouders of voogd mogen dit enkel mits toestemming van de leerling. De arts 

beslist over de inzage van de gezondheidsgegevens. De ouders van de -12-jarige of de 

+12-jarige kunnen een kopie vragen van de gegevens die men kan inkijken. Deze kopie is 

erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie van de jeugdhulp (en 

bijvoorbeeld niet in een echtscheidingsprocedure). 

Ouders van de -12-jarige of de +12-jarige zelf kunnen ook vragen bepaalde gegevens niet 

in het dossier op te nemen. 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door het 

medische team van het CLB.  

U kan dit team bereiken via volgende gegevens:  

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde 

Tel: 02 251 15 55 

E-mail: med.vilvoorde@clbnwb.be   

 

Er worden systematische contacten voorzien voor de 1°kleuters en voor de leerlingen van 

het 1e, 4e en 6e leerjaar. 

Er is eveneens een vaccinatieaanbod: 

 1° leerjaar: inenting tegen difterie, tetanos, kinkhoest en polio 

5° leerjaar: inenting tegen mazelen, bof en rubella 

Ook inhaalvaccinaties worden aangeboden. 

 

Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor 

opvolging van gehoor, groei,…  

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter 

één van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit 

onmiddellijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven 

wij ook de minimum uitsluitingstijd. 

 

Besmettelijke diarree – Voedselinfectie 

Thuisblijven tot na genezing. 

Bof: 
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Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier. 

Difterie 

Thuisblijven tot na genezing. 

Hepatitis A: 

Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen. 

Hepatitis B:  

Acute vorm: thuisblijven tot na genezing. 

Hersenvliesontsteking (Meningitis): 

Thuisblijven tot na genezing. 

Impetigo (huidinfectie): 

Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een 

behandeling door uw huisarts. 

Kinkhoest: 

Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/ 

21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica. 

Mazelen: 

Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. 

Polio:  

Thuisblijven tot na genezing. 

Rode Hond (rubella): 

Thuisblijven is niet nodig. Omwille van het gevaar voor het ongeboren kind dient de ziekte 

wel gemeld te worden. 

Roodvonk: 

Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste 

antibiotica. 

Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:  

o.a. St. Katarinawiel 

Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden. 

Schurft: 

Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling. 

TBC: 

Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.  

Windpokken: 

Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes. 

 

Nota: Bij windpokken, bof, rode hond, mazelen, 5° kinderziekte (parvoB19) en 

CMV (cytomegalovirus) moeten zwangere niet-immune leerkrachten of moeders contact 

opnemen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of met de 

huisarts. 

Daarom worden deze infectieziekten best gemeld aan het schoolhoofd. 



      

 

 

 

Meer informatie: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/  

 

Klachtenprocedure  

Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien 

van de directeur, mevr. Lisbet Van Gijzeghem. 

Zij is telefonisch te bereiken via het algemeen nummer of per mail: 

lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be  

 

 

 

 

 

17. Revalidatie en logopedie tijdens de lestijden 
(zie punt 4.6 onderwijsregelgeving) 

 

  
 

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) 

 revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 

waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven  (Max. 150 minuten per week, 

verplaatsingen inbegrepen) 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie 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 toe te staan voor de leerling met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is 

gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen 

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

moet plaatsvinden. 

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

advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is 

dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan 

geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot 

afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 

kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig 

afgeleverd worden; 

 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. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een 

evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming 

van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de 

revalidatieverstrekker. 

 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. 

 

 

 

18. Privacy (zie punt 10 onderwijsregelgeving) 
 

 Welke informatie houden we over je bij? 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 

verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de 

inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding 

van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 

16).  

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wisa en Questi. We maken met de 

softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 

mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe 

dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 

personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind. 

 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 

over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je 

schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

 



      

 

 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de 

schooldirecteur. 

 Overdracht van leerlingengegevens  

 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden:  

- De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan. Het gaat om essentiële gegevens die de studieresultaten en 

studievooruitgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

- de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heef.   

 

Als ouder kan je deze gegevens op verzoek inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze 

gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt 

de directeur 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 aan de nieuwe school te geven. 

  

 Publicatie van beeld of geluidsopnames (foto’s en filmpjes) 

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, op 

onze facebookpagina en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 

school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen 

die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden 

staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

 

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via 

een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je 

kind gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken 

dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al 

heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan 

hiervoor contact opnemen met de klasleraar of directeur.  

 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 

personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 

doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  

 Recht op inzage, toelichting en kopie 

 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 

door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerling. 

 

 



      

 

 

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door INFANO VZW. 

 

Naar aanleiding van de opvang van uw kindje verwerkt INFANO VZW persoonsgegevens. 

Die verwerking vloeit voortuit de opvangovereenkomst die de school /de gemeente met 

Infano gesloten heeft.  

Sommige verwerkingen van persoonsgegevens kunnen we enkel doen als u ons daarvoor  

toestemming verleent. Deze toestemming verleent u door het ondertekenen van het 

schoolreglement.   

Hieronder vermelden we voor welke verwerkingen we uw toestemming nodig hebben. 

o Factureren van aanwezigheden in de voor- en naschoolse opvang. 

o Incasseren van gefactureerde opvang. 

o Communicatie. 

o Op de hoogte zijn van voor de opvang belangrijke medische info van 

kinderen (allergieën, specifieke zorgbehoeften) 

Infano Vzw hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De 

persoonsgegevens van u en uw kindje kunnen enkel gebruikt worden voor de hierboven 

vermelde doelen. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waartoe 

deze verwerkt worden. De nodige beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw 

persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Te allen tijde kan u uw toestemming 

voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken.  

Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in 

onze privacyverklaring. Deze vindt u terug op onze website. Mocht u hieromtrent nog 

vragen, suggesties of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met de Data 

Protection Officer (DPO) via gdpr@infano.be .  

 

 

19. Participatie 
 

Schoolraad 
 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. 

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door 

het oudercomité. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door 

de voornoemde geleding. 

 

Ouderraad 

 
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de 

ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De 

ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het 

schoolbestuur. 

 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

In onze school is er geen ouderraad, maar wel een oudercomité. Het oudercomité is een 

overlegorgaan. De leden van dit comité kunnen met de directie en een afvaardiging van 
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het personeel bepaalde initiatieven bespreken. Vaak organiseert het oudercomité acties 

en activiteiten die ten goede komen aan de leerlingen van onze school.  

 

 

 
20. Klachtenregeling 

 

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

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

handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur, Liesbeth Van Hemelrijck, 

of de voorzitter van het schoolbestuur, Luc Boulangé. 

 

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

kunnen we in onderling overleg een beroep doen 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 dan wel het nalaten van 

gedragingen en het niet nemen van 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 

 

Je 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); 
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- 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. 

 

 

 
21. Infobrochure onderwijsregelgeving 

 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 

onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met 

betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school 

www.pbd.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de 

instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de 

school de ouders via de nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren 

versie van het document. 
 
 

Model ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 
 

Op datum van 1 september 2020 wordt de inschrijving van ……………………………… 

bevestigd door de school en de ouders. 

 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag. 

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De 

school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het 

zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, 

laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

 

Naam en handtekening directie 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………… verklaren hierbij dat 

ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij 

instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het 

schoolreglement van de Parochiale Basisschool Diegem. 

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


      

 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn 

ingevuld. 

 

Naam en handtekening van de ouder(s)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de 

artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 


