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Beste ouder 

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 je akkoord gaat 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 je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 

De filosofie die aan de basis van deze schoolbrochure met afsprakennota ligt is om de goede 
pedagogisch-didactische sfeer van de school te waarborgen. Het is een belangrijk instrument 
in de samenwerking tussen de diverse participanten aan het schoolgebeuren, evenals in 
eventuele conflictsituaties. 

Wij hopen op een goede samenwerking! 
De directie en het schoolteam 
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DEEL I: 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.  
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1. CONTACT MET DE SCHOOL 
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We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 
Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur 

Secretariaat 

Verantwoordelijke 
Kleuter Onderwijs 

Zorgcoördinator lager onderwijs 

Zorgcoördinator kleuter onderwijs 

Lerarenteam 

Naam: Kempeneers Luc 
Telefoon: 0474/41 56 42 
e-mail: directie@sint-ritaschool.be 

Naam: Herten Linda 
Telefoon: 011/68 93 71 
e-mail: secretariaat@sint-ritaschool.be 

Naam: Natasja Boonen 
Telefoon: 011/68 93 71 
e-mail: boekhouding@sint-ritaschool.be 

Naam: Houwaer Chris 
Telefoon: 0499/35 64 25 
e-mail: chris.houwaer@sint-ritaschool.be 

Naam: Delooz Michaël 
Telefoon: 011/68 93 71 
e-mail: zorg@sint-ritaschool.be 

Naam: Houwaer Chris 
Telefoon: 0499/35 64 25 
e-mail: chris.houwaer@sint-ritaschool.be 

Namen: zie onze schoolwebsite onder 
Structuur/Personeel

Schoolstructuur 
Vestigingsplaats lagere school 

Vestigingsplaats kleuterschool Kabouterland 

Vestigingsplaats kleuterschool De Brug 

Adres: Gazometerstraat 5, Sint-Truiden 
Telefoon: 011/689371 
e-mail: info@sint-ritaschool.be 

Adres: Grevensmolenweg 16,Sint-Truiden 
Telefoon: 011/691185 
e-mail: info@sint-ritaschool.be 

Adres: Halmaalweg 121,Sint-Truiden 
Telefoon: 011/674493 
e-mail: info@sint-ritaschool.be

Scholengemeenschap Naam: Hesbania 
Coördinerend directeur: Mevr. Kristel Croes 
Telefoon: 011/71 92 03 
e-mail: codi@hesbania.net 
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

Schoolbestuur Voorzitter: Vanroye Flor 
VZW KABOST 
Adres: Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden 
Telefoon: 011/68 73 23 
e-mail: vanroye.flor@telenet.be 

Website van de school www.sint-ritaschool.be

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 7u tot 18.30u. 
De lessen beginnen stipt om 8.35u  
en eindigen om 15.20u 
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Opvang  
Lagere school en 
Kabouterland 

Voorschoolse opvang 

Naschoolse opvang 

Woensdagnamiddag 

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang 
Uren: 

- ’s morgens: van 7.00 u. tot 8.00 u. 
- ’s avonds: van 15.30 u. tot 18.30 u. 
- woensdagnamiddag: van 12 u. tot 18.30 u. 

Vestigingsplaats Gazometerstraat 5 (Lagere school GAZO) 

Opvang vanaf 7u. Tot 8u enkel ingang langs kant 
stationsplein van de school. 

Verantwoordelijke: Mevrouw Eyben Edith 
Doelgroep: kinderen lager onderwijs 
Opvangwijze:  vrije activiteiten 

Tarief: € 1,10 per begonnen half uur. 
Vestigingsplaats Grevensmolenweg 16 (Kabouterland) 

Opvang vanaf 7u. Tot 8u enkel ingang langs voorzijde van 
de school. 

Verantwoordelijke: Mevrouw SCHOELS Josiane; mevrouw 
Sarah Schrijvers/Vera Peeters 
Doelgroep: kleuters en kinderen lager onderwijs met broer 
of zus in de kleuterschool 
Opvangwijze:  vrije activiteiten 

De kinderen lager onderwijs van de vroege opvang worden  

begeleid overgebracht naar de lagere school. 

Tarief: € 1,10 per begonnen half uur. 

Vestigingsplaats Gazometerstraat 5 (Lagere school GAZO) 
Opvang vanaf 15.30 u. 

Verantwoordelijke: Mevrouw EYBEN Edith 
Verantwoordelijke: Mevrouw OLIVIERI Deborah 
Doelgroep: kinderen lager onderwijs 
Opvangwijze: begeleide en vrije activiteiten 

Tarief: € 1,10 per begonnen half uur. 

Vestigingsplaats Grevensmolenweg 16 (Kabouterland) 

Opvang vanaf 15.30 u. 

Verantwoordelijke: Mevrouw SCHOELS Josiane 
Verantwoordelijke: Mevrouw Schrijvers Sarah 
Doelgroep: kleuters  
Opvangwijze: begeleide en vrije activiteiten 

Tarief: € 1,10 per begonnen half uur. 

Vestigingsplaats Gazometerstraat 5 (Lagere school GAZO) 
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Vakanties: zie punt 21.5  
(bijlage 4) 

Vrije dagen: zie punt 21.5  
(bijlage 4) 

Pedagogische studiedagen:  
zie punt 21.5 (bijlage 4) 

Bij het begin van het schooljaar wordt een overzicht van 
deze data gegeven. Deze data zijn ook steeds te 
raadplegen op de website van onze school. 
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De toegang tot de  
school 

Aanwezigheid leerlingen 

Bij het naar school brengen en afhalen van de kinderen 
wordt aan de ouders, grootouders en anderen met 
aandrang gevraagd om de speelplaats en de ingang tot de 
school vrij te houden.  
Tevens moeten alle schoolpoorten vrij gelaten worden om 
het toezicht op alle kinderen te garanderen. Tijdens de 
lesuren zijn alle schoolpoorten dicht.  

Ouders nemen aan de poort afscheid van hun kind. 

Denk ook aan de veiligheid van uw kind. ’s Morgens en ’s 
avonds is het rond de schoolpoort drukker dan gewoonlijk. 
Maak er een goede gewoonte van om tijdig naar school te 
vertrekken en uw  

wagen op een veilige plaats te parkeren.  

Voor kleuterschool Kabouterland. Ouders mogen via het 
schoolgebouw mee binnen tot op de speelplaats. Hier 
nemen ze afscheid van hun kind. Na het belsignaal gaan de 
kleuters alleen met de juf / meester naar binnen. Dit 
draagt bij tot de zelfstandigheid van de kleuters en heeft 
de juf/meester een duidelijk overzicht over de klasgroep. 

Voor kleuterschool De Brug. Ouders mogen mee binnen om 
boekentas/jas weg te leggen. Vervolgens gaan de kleuters 
bij het belsignaal in de rij staan en komen alleen met de 
juffen naar binnen.   

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op 
toe dat hun kind tijdig naar school vertrekt. 
  
Daarom vragen wij ook om de kleuters tijdig naar school te 
brengen. Het onthaalmoment ’s morgens is een belangrijk 
onderdeel van het dagprogramma. Bovendien stoort het 
voortdurend binnenkomen van kleuters de lessen.  

Voor kleuterschool Kabouterland. Kleuters die toch te laat 
op school toekomen kunnen tot 9u langs de hoofdingang 
en het poortje achteraan de kleuterschool naar binnen. Na 
9u gaan deze deur en poort op slot. Dan kan je enkel via 
de voordeur en dien je eerst aan te bellen. Dit vragen we 
tot een minimum te beperken. 

Ook de kleuters die ’s middags terugkeren naar school 
doen dit via de ingang achteraan de kleuterschool. 
Ook vragen we zeker aan de ouders van onze kleuters om 
er een goede gewoonte op na te houden om uw kind 
dagelijks naar school te sturen. De activiteiten in de 
kleuterschool zijn zeer belangrijk voor de totale 
ontwikkeling van uw kind. 

In de lagere school dienen leerlingen die te laat zijn zich 
vooraf te melden bij het secretariaat van de school. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan uw kind de school 
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Oudercontact Het regelmatig contact tussen school en ouders is de 
schoolagenda (infoblaadjes). 
Geplande oudercontacten: 
-  infoavonden (bij de start van het schooljaar, overgang 
3de kleuter - eerste leerjaar, 6e leerjaar – secundair 
onderwijs, per groep, ...); 
-  individuele contacten: al dan niet n.a.v. rapport               
besprekingen  
   In de lagere school: 29 oktober – 21 januari (enkel op  

   uitnodiging) – 1 april – 28 juni 

   In kleuterschool Kabouterland: 29 oktober (1e 
kleuterklas) –  
   22 november (2e kleuterklas) en 24 november (3e 
kleuterklas) 
   en 11mei 

   In kleuterschool De Brug: 23 november – 7 juni  
- besprekingen met CLB (3de kleuter, zesde leerjaar); 
- contacten met de leraar; 

- occasionele contacten: elke schooldag indien nodig 
tussen 8.20 u. en 8.35 u., tussen 15.20 u. en 15.30 u. en 
na afspraak. 
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 1. Voorzieningen op klasniveau:  
Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, 
hoekenwerk, 3-sporenbeleid, SLD, co-teaching, … 

2. Voorzieningen op schoolniveau: 

- Kind volgsysteem 
o KS en LS Score van betrokkenheid en 

welbevinden van de leerlingen. 
o KS via ontwikkelingslijnen een 

handelingsplan opzetten voor die 
leerlingen die in een bepaald 
ontwikkelingsgebied achterstand 
opliepen. 

o LS via formatieve toetsing van de 
leerling een handelingsplan opzetten 
voor die leerlingen die voor een 
bepaald leergebied (leerlijn) 
achterstand oplopen. 

- Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg 
(MDO) 

o  soorten: overgangsgesprekken, 
bespreking van alle leerlingen van 
een groep, bespreking van leerlingen 
met problemen (op basis van 
gegevens uit het kind volgsysteem). 

o samenstelling MDO: directeur, 
groepsleraar, leraar van de 
parallelgroep, zorgcoördinator, 
taakleraar, externe deskundigen (bv. 
begeleiding, CLB,...) 

o betrokkenheid van ouders bij en 
informatie aan ouders over MDO (zie 
ook oudercontact). 

- Voorzieningen voor leerlingen met een handicap:  
o Materiële voorzieningen 
o Extra-ondersteuning  
o Voorzieningen op niveau van de 

“Scholengemeenschap”. 
- Ouders hebben het recht om informatie over hun 

kind op te vragen. 
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Voorzieningen voor 
leerlingen met 
moeilijkheden

1. Voorzieningen voor leerbedreigden 

De opvolging en ondersteuning gebeurt volgens de fasen 
van het zorgcontinuüm. De acties hierrond, door de 
leerkracht en de school opgezet, gebeuren ten goede van 
de leerlingen. Dit geldt voor fase 0 + 1 van het 
zorgcontinuüm. Zijn deze ontoereikend dan schakelen we 
over naar fase 2. In overleg met de ouders zullen we 
externe partners betrekken (logo, kine,...) Dit ook steeds 
met hulp en in overleg met VCLB. In fase 3 is er een 
doorverwijzing naar aangepast onderwijs. 

2. Voorzieningen voor leerlingen met een 
motorische handicap 

1. Kleuterschool Kabouterland 
De school is te bereiken via de ingang aan de 
Grevensmolenweg en het pad aan de achterzijde 
van de kerk.  De klassen zijn allemaal op de 
benedenverdieping.  Deze zijn goed te bereiken 
voor een kind met een motorische handicap.  Ook is 
er een apart toilet voorzien, dat eveneens als een 
verzorgingsruimte kan gebruikt worden.  De 
speelplaats is goed bereikbaar. 

2. Kleuterschool De Brug 
De school is te bereiken via de ingang aan de 
Halmaalweg.  De klassen zijn allemaal op de 
benedenverdieping.  Deze zijn goed te bereiken 
voor een kind met een motorische handicap.  Ook is 
er een apart toilet voorzien, dat eveneens als een 
verzorgingsruimte kan gebruikt worden.  De 
speelplaats is goed bereikbaar. 

3.      Lagere school GAZO 
De school is te bereiken via de ingang aan de 
Gazometer-straat.  In het gebouw is een lift 
aanwezig. Hierdoor zijn al de klassen en andere 
ruimtes in het gebouw bereikbaar voor een kind met 
een motorische handicap.   

4. Toiletten 
In elke toiletruimte is er 1 toilet voorzien voor 
kinderen met een motorische handicap. 

     5. Polyvalente ruimte 
     Deze is bereikbaar voor kinderen met een 
motorische  
     handicap 
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3. SAMENWERKING 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. 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. We organiseren ook oudercontacten. (zie ook 
engagementverklaring tussen school en ouders.) Ook bij de leden van 
onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Contactpersoon voor een afspraak: 
Directeur Luc Kempeneers: 011/689371 of 
0474/415642 

Verantwoordelijke kleuteronderwijs  
Chris Houwaer: 011/689371 of 011/691185 of 
0499/356425 

Wijze waarop de school contact opneemt: 
telefonisch, via e-mail of na afspraak 

Ouderraad Voorzitter: dhr. Luk Van Orshaegen 
Contactgegevens voorzitter: 
lukvanorshaegen@skynet.be 
Leden kernbestuur: zie punt 21.2 (bijlage 2) 

Schoolraad Voorzitter: dhr. Lemmens Bart 
Contactgegevens voorzitter: 
lemmensbart@skynet.be 
Oudergeleding: zie punt 21.3 (bijlage 3) 
Personeelsgeleding: zie punt 21.3 (bijlage 3) 
Lokale gemeenschap: zie punt 21.3 (bijlage 3) 

Met externen Onze school werkt samen met het VCLB Zuid-
Limburg, afdeling Sint-Truiden 
  
Adres: Gazometerstraat 7, 3800 Sint-Truiden 

Contactpersoon onthaalteam CLB:  
Vicky Bessemans maatschappelijk werkster 

Arts CLB: Dr. Lieve Knops 

Centrum voor 
Leerlingbegeleiding 
(CLB) 
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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 van de school signaleren en de school 
op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB 
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 
Ook daar kan je je niet 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 is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: 
                                            Adres:  
                                            Voor algemene vragen over de ondersteuning en specifieke 
                                            vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij 
                                            volgend aanspreekpunt voor ouders: zorg@sint-ritaschool.be 

Pedagogische 
Begeleiding

Het schoolbestuur, directie en personeel laten zich begeleiden door 
de begeleidingsdiensten van het Katholiek Onderwijs Limburg, 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
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Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 

1. Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 
(www.ond.vlaanderen.be/inspectie/) 

  Missie 
 De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom 
functionerende organisatie zijn die binnen haar bevoegdheid de 
onderwijskwaliteit bewaakt en stimuleert.  
 Ze evalueren, signaleren en overleggen op basis van 
onderzoek en hebben daarbij aandacht voor essentiële menselijke 
en maatschappelijke waarden.  
 De overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, 
leerlingen en ouders zijn het doelpubliek. 

 Opdrachten 
-  advies geven bij de opname van instellingen in de erkenning  
-  doorlichtingen van instellingen uitvoeren 
-  alle andere opdrachten, toegekend bij decreet of besluit van de 
Vlaamse regering  

 Ambities 
  Zij willen bijdragen tot een sociaal en democratisch 
geïnspireerd onderwijs  
  garant staan voor een betrouwbare uitspraak over de 
onderwijskwaliteit in een school, 
 centrum of academie informeren over de reële toestand van 
de onderwijskwaliteit in Vlaanderen  

Het laatste verslag van de onderwijsinspectie kan u terugvinden op:  

2. Onderwijsinspectie Godsdienst 

Onze school behoort tot het Verbond voor het Katholiek 
Basisonderwijs.   Zij houden toezicht over de invulling van de uren 
Godsdienst.  Voor verdere info hieromtrent verwijzen we naar de 
website www.diohasselt.be of www.vvkbao.be 

Nuttige  
Adressen

-Lokaal 
Overlegplatform 
Contactpersoon:  

Voorzitter: Flor Orye  telnr. 011/312708 
Dhr. Wim Verkammen gsmnr. 02/5530711 
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- Klachtencommissie  
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

 
 

- Commissie inzake 
  Leerlingenrechten 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 08 72 
e-mail: 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

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

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Afdeling Advies en Ondersteuning 
onderwijsPersoneel (AOP) 
Commissie zorgvuldig bestuur 
  
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 98 
e-mail: 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II: 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 verstrekt. 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 
opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven 
aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid 
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op onze 
website onder de rubriek Praktisch/Regelgeving/Engagementsverklaring van het katholiek 
onderwijs … . 

Het opvoedingsproject van onze school kan u terugvinden op onze website onder de rubriek 
Praktisch/Ons Opvoedingsproject. 

DEEL III: Het reglement 

1. 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 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat 
je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we enkele dagen voor de start 
van het nieuwe schooljaar een open klas dag en enkele dagen na de start van het schooljaar 
een infoavond waar je kan kennis maken met de leerkracht(en) van je kind en de manier van 
werken in de klas. Tevens voorzien wij een aantal oudercontacten tijdens het schooljaar. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we 
schriftelijk of mondeling via het rapport, het oudercontact of op uitnodiging. De data van 
deze contactmomenten kan u terugvinden op onze website (activiteiten) of via een 
mededeling in de agenda of het heen- en weerboekje van uw kind. 

Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan 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. 
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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 een nota in de agenda 
van je kind, via contact met de directie of de zorgcoördinator. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je 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.  

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 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 het departement onderwijs 
en aan het CLB. 

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 8.35u en eindigt om 
15.20u. We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat 
toekomen melden zich aan op het secretariaat. Wij verwachten dat je ons voor 10 uur 
verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Die 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 samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in 
dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. kan. 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 hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn wij 
verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet 
mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 
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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 van de school kan verwachten 
en wat wij van jou als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 
leren van en het leren in het Nederlands. 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.  

Dit kan onder meer door:  
✓ Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 
✓ Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met 

het aanbod in de regio) 
✓ Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken 

van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten 
blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

✓ Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen 
dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). 

✓ Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 
✓ Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
✓ Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 
✓ Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, 

woord, plastische kunsten, …) 
✓ Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er 

samen met hem over te praten. 
✓ Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 
✓ Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  
✓ Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  
✓ Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit 

voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.  
✓ Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met 

je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere 
ouders  

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

✓ Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
✓ Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 
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2. INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN (ZIE 
INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 3)  

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 
website, individuele brief aan de nieuwe ouders, een mededeling vanuit het stadsbestuur. 

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 werd 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. 

Doorlopen van inschrijving 
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 
bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Sint-Ritaschool.  

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 
3.1.2 meer te weten over de voorwaarden. 

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. 

3. OUDERLIJK GEZAG 

3.1. 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. 

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de  

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
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3.3. 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, …: in samenspraak met de klasleerkracht 
✓ Afspraken in verband met oudercontact: in samenspraak met de klasleerkracht 

3.4. Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan 
je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de 
inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 
afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 
ONDERWIJSNIVEAU 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind 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). 

5. AFWEZIGHEDEN (ZIE 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 275 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 275 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 
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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 8u35. 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 het secretariaat van de school of de 
verantwoordelijke van de kleuterafdeling. 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.  

5.1. Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden 
volgende gewettigde afwezigheden: 

5.1.1. Wegens ziekte 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest 
verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  
• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, orthodont, … ) 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. 

5.1.2. 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 
aanverwant. 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank 
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
• … 

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.  
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5.1.3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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. 

5.2. 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. 

6. ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGEL-
GEVING PUNT 5) 

Als je kind en wegens 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 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 ziekte-
periode 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. 
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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. 

7. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-
MUROSACTIVITEITEN) 

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: 

✓ Natuurklassen: ‘Met de ridders de boer op’ georganiseerd voor de leerlingen van het 
tweede leerjaar en dit gedurende 3 dagen (2 nachten). 

✓ Sportklassen georganiseerd voor de leerlingen van het vierde leerjaar en dit 
gedurende 3 dagen (2 nachten). 

✓ Zeeklassen georganiseerd voor de leerlingen van het zesde leerjaar en dit gedurende 
5 dagen (4 nachten). 

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. 
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8. GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS 
(ZIE 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 eindterm gerelateerde 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. 

8.1. 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 op de website van de school of 
via een brief/uitnodiging aan de ouders. 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. 

8.2. 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 feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
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1. Je vraagt 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 … . 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.  

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen 
we niet meer op die vraag ingaan. 
Tijdens dit 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 ontvangt 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:  

Vanroye Flor 
Voorzitter, schoolbestuur VZW KABOST 
Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden  

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt 
ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
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Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, 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, ofwel op school afgegeven (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 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 je klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je 
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 
beroepscommissie kan samenkomen vind je op de website van de school.Het is enkel 
mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

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 aan jou ter kennis gebracht. 
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9. 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.  

9.1. 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 de directeur, de zorgcoördinator, de klasleerkracht, de 
beleidsondersteuner.    

• Een time-out: 

• 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.  

9.2. 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): 
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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. 

9.3. Ordemaatregelen 

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

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 
• een strafwerk; 
• een specifieke opdracht;  
• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

9.4. Tuchtmaatregelen 

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

9.4.1. 9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 
schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

9.4.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een 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. 
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9.4.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli 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. 

9.4.4. 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  

Schoolreglement VZW KABOST   Basisschool Sint-Rita     Schooljaar 2020-2021 32



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.  

9.5. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en 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: 

Voorzitter: dhr. Vanroye Flor 

Schoolbestuur: vzw KABOST 

Adres schoolbestuur: Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden 

of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt 
ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, 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, ofwel op school afgegeven (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 zitten zowel mensen die aan de school of het 
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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. 

Voor 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 de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 
brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat 
betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 
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10. BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE 
ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8)  

In de infobrochure onderwijsregelgeving onder punt 8 vind je een lijst met de schoolkosten. 
Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan 
moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, 
voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten 
betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
Zie ook punt 21.4 (bijlage 4) 

10.1. Wijze van betaling 

Enkel de voor- en naschoolse opvang, de extra-muros activiteiten en het schoolrestaurant 
worden gefactureerd. 
Alle andere onkosten worden cash betaald. 

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 restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
met elkaar gemaakt hebben. 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met directeur . Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat 
er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar 
een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 
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. 

Voorafgaand van een betalende activiteit krijgen ouders het bericht om het geld via hun kind 
mee naar school te geven. Dit geldt voor uitstappen, theater, bepaalde sportactiviteiten,… 

Voor de opvang en de warme maaltijden krijgen ouders maandelijks een factuur. Deze som 
wordt op het aangegeven rekeningnummer en binnen de aangegeven periode gestort. 

Tot onze spijt stellen we toch vast dat de lijst van onbetaalde leerlingenfacturen steeds maar 
langer wordt. 

U begrijpt dat dit een negatieve invloed heeft op de goede werking van onze school.  
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Mogen wij u dan ook beleefd vragen de nodige aandacht te schenken aan de betaling van de 
facturen en zeker de vervaldag te respecteren. 

Indien er om een of andere reden toch problemen zouden zijn aarzel dan niet om de directie 
van de school te contacteren. Een regeling is altijd mogelijk. 

Wij vestigen er de aandacht op dat, bij niet betaling binnen de vervaldag, wij  een 
incassobureau zullen inschakelen. 

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE 
INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

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

12. VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te 
informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 
De VZW KABOST, Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden/Basisschool Sint-Rita. 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 
en de vrijwilliger.  
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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 

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 1813 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.  

13. WELZIJNSBELEID 

13.1. Preventie  

Verwachtingen naar de kinderen: 

Ik en veiligheid 
• Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- 
• of uitgangen. 

• Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
• Ik ga niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn (bv.  
• kelder, zolder, keuken,…).  
• Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 
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• Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 
• Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leraar op 

voortoon van een doktersbriefje. 
• Ik plaats mijn fiets correct in de fietsenstalling. 

Wat te doen bij een ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? 
• Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 
• Ik vertel: 

• waar het ongeval gebeurd is; 
• wat er gebeurd is; 
• wie erbij betrokken is. 
•

Wat te doen bij brand? 
- Bij brand verwittig ik onmiddellijk de volwassene, die ik het eerst ontmoet. 
- Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij 
- de oefening aangeleerd hebben gebruikten, zonder te lopen.  
- Ik volg de instructies van de leraren: 

o ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; 
o ik laat al mijn materiaal achter; 
o ik ga nooit het lokaal, mijn klas of het gebouw terug binnen; 
o ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

13.2. Verkeersveiligheid 

Verwachtingen naar de ouders: 
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en 
van school naar thuis. 
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets 
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat 
ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels 
na te leven. De ouders parkeren hun wagen volgens de verkeersregels rond de school. 

Afhalen en brengen van de kinderen 
✓ Ouders die hun kleuter met de buggy naar school brengen, vragen wij om de 

buggy mee naar huis te nemen. 

✓ Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot 
aan de schoolpoort. ZIJ NEMEN VLOT AFSCHEID. 

✓ Ouders mogen de speelplaats niet betreden, geen bewakingsopdrachten 
uitvoeren, geen bewakingsopdrachten hinderen. 

✓ Ouders die een vraag voor de directeur, de juf of meester hebben mogen de 
speelplaats wel betreden. 

✓ ’s Morgens kan u uw kind naar de lagere school brengen via de 
Gazometerstraat of het Stationsplein. 

✓ ’s Avonds kan u uw kind ook komen afhalen via deze twee ingangen. 

✓ De kinderen van de lagere school komen bij het belsignaal naar buiten.  

✓ De fietsers verlaten de school langs de grote schoolpoort. 

✓ De kinderen die in de huiswerkbegeleiding blijven staan om 15.30 u. in de rij 
en worden door de verantwoordelijke leerkracht naar de klas gebracht. 
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✓ ’s Morgens kan u uw kind naar kleuterschool Kabouterland brengen via de 
Grevensmolenweg of het pad aan de achterzijde van de kerk. 

✓ Na het belsignaal kunnen de ouders van de instappers en de kleuters van de 
eerste kleuterklassen langs de hoofdingang naar binnen.  

Zij mogen hun kleuters afhalen aan de klas. Kleuters van de 2de kleuterklassen 
gaan langs de zijpoort naar buiten. 

Kleuters van de 3de kleuterklassen langs de achterpoort. Oudere broertjes en 
zusjes in de kleuterafdeling gaan voor het belsignaal naar de klas van het 
jongste kind. Zo kunnen kinderen van één gezin samen worden afgehaald. 

✓ ’s Morgens kan u uw kind naar kleuterschool De Brug brengen via de 
Halmaalweg. 

✓ ’s Avonds kan u uw kind ook komen afhalen via deze ingang. De ouders blijven 
buiten aan de poort wachten. De juffen brengen de kleuters naar de poort. 

✓ De kinderen in de kleuterscholen komen via bovengenoemde ingangen ook 
naar buiten. 

✓ In de kleuterschool staan de begeleidsters die de kinderen opvangen en naar 
de opvang brengen. 

✓ Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen 
op voorhand schriftelijk aan de directeur/leerkracht mee wie het kind mag 
afhalen. 

✓ De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 

✓ In de drie vestigingen is er naschoolse opvang voorzien. Dus alle kinderen 
blijven op eigen locatie en worden hier opgehaald. 

Verwachtingen naar de kinderen: 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute 
Ik respecteer de verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

13.3. Medicatie en andere medische handelingen 

• Medicatiegebruik 

Je kind wordt ziek op school  
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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 doktersattest 
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.  

In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de 
juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.  

• 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. 

Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de 
gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat 
samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele 
afspraken uit.  

13.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 
Wie: leerkracht, nijverheidshelpers, directeur 
Hoe: enkel wondverzorging 
Ziekenhuis: Sint-Trudo Ziekenhuis, Diestersteenweg 100, Sint-Truiden 

Dokter: dichtstbijzijnde dokter bij onze school, de groepspraktijk van dr. De Keersmaecker, 
Viaductstraat 31, 3800 Sint-Truiden. 

Verzekeringspapieren 

Contactpersoon: directie, secretariaatsmedewerker 

Procedure: 
• de leerling en/of de ouder krijgt verzekeringsdocumenten mee om in te vullen en zelf 

te versturen naar IC Verzekering nv, Handelsstraat 72, 1040 Brussel. 
• De school bezorgt de ouder(s) het formulier ‘medisch getuigschrift’ en ‘uitgavenstaat’. 

• Het formulier ‘medisch getuigschrift’ laten invullen door de geneesheer en het dan 
terugbezorgen aan de school. Het formulier ‘uitgavenstaat’ bewaart u voor de 
afrekening met het ziekenfonds. 

• Alle onkosten zelf betalen en de onkostennota’s zorgvuldig bewaren. 
• Als uw kind geen medische verzorging meer nodig heeft, kunt u de onkostennota’s 

indienen bij het ziekenfonds en tegelijkertijd een formulier laten invullen waarop het 
verschil genoteerd staat tussen de gedane onkosten en de terugbetalingen. Na enkele 
maanden ontvangt u de betaling door de verzekering.  
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• Indien u na enkele maanden nog niets ontvangen hebt van de verzekering neem dan 
even contact op met de school. 

• Voor eventuele briefwisseling of contact met de verzekering: Interdiocesaan Centrum, 
Kempische Steenweg 404, 3500 HASSELT 

13.5. 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. 

13.6. Huisdieren op school 

Omwille van de hygiëne en het veiligheidsaspect is het verboden om de speelplaats te 
betreden met huisdieren. Ook huisdieren op de arm of in een tas worden niet toegelaten. 

Uitzonderlijk kunnen huisdieren meegebracht worden als onderdeel van een les of 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van Werelddierendag. 

14. AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

14.1. Gedragsregels 

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

Ik, gezondheid en hygiëne 

Mijn kledij, schoeisel en kapsel zijn verzorgd en hygiënisch. 
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

Ik hou de toiletten netjes. 
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
Ik neem mijn turnkledij na elke les mee naar huis om ze te wassen. 
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (kauwgom is verboden). 
Als ik dorst heb, vraag ik beleefd te mogen drinken. 

Ik en mijn taalgebruik 

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 
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Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren noem ik “meester” of “juffrouw” en de directeur spreek ik aan met 
“directeur Luc”. 

Ik en schooltaken 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen 
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op volgende 
wijze: 

• door een nota van mijn ouders in mijn agenda; 
• door een briefje van mijn ouders. 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn 
ouders. 
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest 
mee naar school. 

Ik en mijn materiaal 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
Ik kaft mijn schriften en boeken. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei bij heb, ook voor het zwemmen en 
de turnles. 
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht of de directeur. 

Ik en spelen 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

Ik en het schoolreglement 

1. Wat als ik de afspraken niet naleef? 
Ik krijg een mondelinge opmerking. 
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. 
Ik word naar de directeur gestuurd. 
De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn 
gedrag. 
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure 
tegen mij starten. 

2. Wat als de leraar zich vergist? 

Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik 
bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende 
speeltijd. 
Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn 
zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een 
beslissing treffen. 
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14.2. Kleding 

Kledij, schoeisel en kapsel van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Wel 
wordt er afstand genomen van aan de mode gerelateerde bewegingen die zich ook uitwendig 
manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. 

14.3. Persoonlijke bezittingen 

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op de school essentieel is, 
worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals elektronisch speelgoed, luxe spelletjes 
en multimedia o.m. MP-3 speler, thuis gelaten.  

De kinderen mogen een GSM bij hebben als de ouders dit echt nodig vinden. Hij mag slechts 
na de schooluren aangezet worden. 
Bij overtreding wordt de GSM afgenomen en kunnen de ouders hem terughalen bij de 
directie. Als dit zich herhaalt, blijft de GSM gedurende de rest van het schooljaar in bewaring 
in de school.  

De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud 
onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school. 

De leerlingen brengen ook geen wapens en voorwerpen mee die als wapen kunnen worden 
gebruikt! 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijke objecten van  
de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...). 
Naammerking is aangewezen.  

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na 
te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 

14.4. Milieu op school 

Schoolacties: 
• Het verzamelen van batterijen i.s.m. Bebat 
• Met het 5e lj op bezoek bij Bebat 
• Het recycleren van toners e.d. via Recyca 
• Meewerken aan de zwerfvuilactie in onze stad (5e lj) 
• Bag2school actie: kledingophaling 
• Logo MOS1 en MOS2 

Ik zorg mee voor een nette school. Daarom zijn in onze school wegwerpverpakkingen voor 
boterhammen (aluminiumfolie, plasticfolie, boterhampapier) en drank (blik, brik en plastic 
wegwerpflesjes) niet meer toegelaten. Ik breng alleen nog herbruikbare brooddozen en  

drinkbussen mee. Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container en draag zorg voor 
het groen op de speelplaats. 

14.5. Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal aanrekenen aan de ouders. 
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14.6. Afspraken rond pesten 

Wij werken samen met onze kinderen aan een goedgevoelschool. Pesten wordt op onze 
school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te 
werk: 

Alle kinderen zijn verantwoordelijk om een pestprobleem aan te kaarten. Kinderen die dit 
liever anoniem doen kunnen dit door onopgemerkt een briefje op de lessenaar te leggen. 
Toch prefereren we de mondelinge communicatie omdat het probleem door vraagstelling 
meteen veel beter in kaart kan gebracht worden. 

In onze school zijn de zorgcoördinator en de directie aangeduid als vertrouwensleraar voor de 
leerlingen. Ze kunnen bemiddelen als leerkrachten een tweede opinie willen of ook wanneer 
leerlingen wensen te praten met een andere leerkracht.  
Voor ouders zijn deze vertrouwenspersonen ook een duidelijk aanspreekpunt in de school bij 
pestgedrag. 

Ook tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan dit probleem om het pesten te 
voorkomen o.a. projecten tijdens de godsdienstles, W.O., gevoelensdoos,… 
Tijdens het spel wordt kinderen geleerd samen te spelen en verdraagzaam te zijn naar elkaar. 
Meer info rond het verdraagzaamheidsplan ligt ter inzage in de school.  Geïnteresseerden 
kunnen een kopie van dit plan schriftelijk aanvragen bij de directeur. 

14.7. Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 
enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

Turnen. 
Elk kind heeft veel nood aan beweging. Dit aspect van de totale opvoeding komt aan bod 
in de turn- en zwemlessen: bewegingsopvoeding.  

Wat gebeurt er zoal in een turnles?  
✓ Praktische vaardigheden : evenwicht, klimmen en klauteren ...  
✓ Balvaardigheden : werpen, vangen, slaan, trappen ...  
✓ Springvaardigheden : hoogtesprong, vertesprong, dieptesprong ...  
✓ Expressie : rond thema's als carnaval, Sinterklaas ...  
✓ Ritmiek : marcheren, schoolfeest ...  
✓ Bewegingskunsten : rollen ...  
✓ Conditionele oefeningen : onderhoud van de voornaamste spiergroepen, 

houding...  
✓ Spelen : tikspelen, balspelen, recreatiespelen …  
✓ Sportinitiatie 

✓ Knuffelturnen 

Wij geven de voorkeur aan stevige turnpantoffels. Gymschoenen met noppen en schoenen 
die ‘afgeven’ zijn niet toegelaten in de stedelijke sporthal. De turnzakken van de kin- 
deren worden na elke les weer mee naar huis genomen. 

De turnlessen voor de kleuterschool hebben plaats in de polyvalente zaal van beide 
kleuterscholen. 
De turnlessen voor de lagere school vinden plaats in de GAZO SPORT. 
Onze oudste kleuters gaan ook een aantal keren per jaar turnen in de GAZO SPORT. 

Kleding:  
witte gymschoenen - wit T-shirt met schoollogo - blauw broekje, witte sokken. 
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Na- en buitenschoolse sportactiviteiten. 
Op geregelde tijdstippen neemt onze school deel aan allerlei buitenschoolse activiteiten. 
Activiteiten van sportieve aard zijn de meest voorkomende. Meestal worden deze activi 
teiten georganiseerd onder het logo van ‘SVS’ – Stichting Vlaamse Schoolsport. Zo is er  
swimmathon (2de en 3de graad), netbal, floorbal (jongens en meisjes), voetbal spelinstuif  
(jongens en meisjes) 1ste graad, de 5-kamp atletiek en de voetbaltornooien voor de  
tweede graad en het zesde leerjaar. Elke sportieveling komt in onze school zeker aan zijn  
trekken. 

14.8. Afspraken i.v.m. zwemmen: 

Zwemmen. 
Ook in de kleuterscholen gaan we met de kinderen zwemmen. Dit richt zich vooral  
naar watergewenning. 

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen zwemonderricht. Deze zwemlessen worden 
gegeven door onze gymleerkrachten. Zwemmen behoort tot het lespakket bewegingsopvoe- 
ding waaraan ieder kind normaliter deelneemt. Leerlingen die om gezondheidsredenen niet  
mogen mee gaan zwemmen, dienen een medisch attest af te geven aan hun klastitularis. Op  
de zwemdag brengen de kinderen hun zwemzak mee met daarin: 

✓ een badpak of zwembroek 
✓ een badhanddoek  
✓ een kam 
✓ handdoek voor de voeten 
✓ vanaf het vierde leerjaar €2 voor een kastje 

   Toegangsprijs: zie punt 21.4 (bijlage 4) 

Enkele praktische tips: 
Zorg voor een goede zwemhygiëne van uw kind. Verwittig de leerkracht van enig lichamelijk 
ongemak van het kind. Controleer nauwlettend de sporttas van uw kind. Om ongemakken als 
zwemwratten e.a. te voorkomen is het wenselijk dat het kind zich goed afdroogt na iedere 
zwempartij. Dit kan thuis geoefend worden na iedere wasbeurt. Aan de kinderen met lange 
haren vragen we om de haren bij elkaar te doen in een staart of vlecht. Het meegeven van 
twee handdoeken is geen overbodige luxe. Zodoende kan er steeds een handdoek onder de 
voeten gelegd worden. 
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14.9. Huiswerk 

14.10. Agenda van uw kind 

Afspraken: 

Schoolagenda 
De speciaal per leerjaar ontworpen agenda wordt gebruikt om huistaken en lessen te 
noteren, om te noteren wat moet meegebracht worden voor de volgende lessen, om 
informatie door te spelen… De leerkracht kan de agenda gebruiken om opmerkingen in 
verband met gedrag of bepaalde afspraken te melden. 

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van deze agenda om de leraar iets te melden. Wij 
vragen voor het  1ste en 2de leerjaar om dagelijks na te zien en te ondertekenen, voor de 
andere klassen volstaat een wekelijks nazicht en handtekening. Elke nota (opmerking van de 

Visie 

Afspraken 
huiswerkbegeleiding

Een naschoolse taak: opdracht na schooltijd uit te voeren, 
o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, 
opzoeken van documentatie,... 
Deze taken worden opgelegd telkens de klastitularis het nodig 
oordeelt dat aanvullende en /of herhalingsleerstof dient 
verwerkt te worden. Zij worden genoteerd in de schoolagenda. 

Tijdens de huiswerkbegeleiding kunnen de kinderen afgehaald 
worden maar om de rust van de huiswerkbegeleiding te 
garanderen vragen wij u om dit tot een minimum te beperken. 
De huiswerkbegeleiding zal voor elke groep in een apart lokaal 
doorgaan en staat onder de deskundige begeleiding van onze 
leerkrachten die in een beurtrolsysteem de kinderen 
begeleiden bij de taken en de lessen. 

Voor de kinderen van het eerste leerjaar wordt er nog geen 
huiswerkbegeleiding voorzien. Zij moeten dagelijks alleen een 
beetje lezen. Als school vinden we het belangrijk dat de 
ouders bij de start van het leesproces van het kind worden 
betrokken. Daarom moedigen we de ouders aan om samen 
met hun kind te lezen. 

Doel: 
Het doel van de huiswerkbegeleiding is om de kinderen in de 
loop van hun lagere school  een leerattitude aan te brengen 
die zeker in de hogere klassen maar ook in het secundair 
onderwijs zal leiden tot zelfstandig leren. 
In de huiswerkbegeleiding krijgen kinderen de kans om hun 
taken en lessen in een rustige sfeer en onder begeleiding van 
een leerkracht te maken. De leerkracht stuurt, helpt en 
begeleidt de leerling indien het nodig is. Het is niet de 
bedoeling dat hij/zij de lessen opvraagt en de taken 
verbetert. Dit laatste blijft de eindverantwoordelijkheid 
van de ouders. Kinderen die niet klaar zijn tijdens de 
voorziene tijd in de huiswerkbegeleiding kunnen in de opvang 
of thuis verder werken aan hun lessen en/of taken. 
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leraar) wordt getekend door de ouders. TIP: gebruik de agenda als een ‘heen en weer 
schrift’! 

Het gebruik van de schoolagenda. 

Voor de eerste graad is de schoolagenda vooral een communicatiemiddel tussen school en 
gezin. Voor de tweede en derde graad ontwikkelt de agenda zich tot een studie- en 
werkinstrument dat onze leerlingen moet helpen bij het organiseren en plannen van hun 
studiewerk. 
Tevens vormt ze de leidraad voor de ouders om informatie te krijgen over de lessen en taken 
die hun kinderen moeten verwerken. 
De schoolagenda wordt in de klas steeds begeleid ingevuld en door de leerkrachten van de 
eerste graad elke dag nagekeken, voor de tweede graad en het vijfde leerjaar gebeurt dit 
wekelijks en voor het zesde leerjaar om de twee weken. Bovendien zal hij/zij de leerlingen 
aanmoedigen en bevestigen, zo nodig ook berispen. 

Het Zoef-mapje in de kleuterschool. 

In de kleuterafdelingen gebruikt men het Zoef-mapje. Hierin worden briefjes meegegeven 
met een invulstrookje. Ook kunnen ouders op deze manier communiceren met de juf , geld of 
gevraagde documentatie meegeven. Alle andere communicatie gebeurt digitaal, weekbriefjes, 
thema aankondigingen, versjes, liedjes,… 

15. LEERLINGENEVALUATIE 

Afspraken:   
Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen : 

• om te zien wat het kind reeds kan (of geleerd heeft). 
• om te zien wat het kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken 
• om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden het kind heeft. 
• om de leraar een beeld te geven over de vorderingen. 

De toetsen worden georganiseerd naar : 
• de leraar toe om zijn didactisch handelen te kunnen richten 
• de kinderen toe om hen te tonen wat zij wel of niet kunnen (kennen) 
• de ouders toe zodat zij die vorderingen thuis kunnen volgen. 

Klastoetsen en overhoringen: 
Dagelijks, wekelijks zelfs maandelijks wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof 
verwerkt hebben. 

Evaluatiebox voor het 4e en 6de leerjaar: 
Dit zijn toetsen die opgemaakt worden door een werkgroep van leraren en pedagogisch  
begeleiders. Deze toetsen worden in nagenoeg alle vrije scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze 
betreffen de hoofdvakken rekenen en taal.  

Diagnostische toetsen: 
Om de leer bedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar 
kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische (onderzoekende) toetsen 
opgemaakt en gegeven. Deze toetsen worden vooral gebruikt door de directeur, de 
zorgcoördinator, en het CLB. Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van 
de moeilijkheden. Meestal gaat het om genormeerde toetsen. 

Toetsen ter inzage: 
Na de toetsenperiode worden de toetsen zelf ter inzage meegegeven met uw kind. Zij geven 
een (gedeeltelijk) beeld van de opgevraagde leerstofpunten. U kunt als ouder ook zien welke 
delen goed gekend waren en over welke punten uw kind eventueel struikelde. Wij vragen de 
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toetsen te ondertekenen en de volgende dag met uw kind mee te geven naar school. De 
toetsen worden in het schoolarchief bewaard. 
Diagnostische toetsen worden nooit meegegeven maar kunnen wel gebruikt worden als ge-
spreksthema bij de oudercontacten.   

Kleutervolgsysteem en leerlingvolgsysteem: 
In de 2e en 3e kleuterklas worden CITO-toetsen afgenomen. 
Alle resultaten, vorderingen en observaties worden bijgehouden in een klas overstijgend 
kleutervolgsysteem en leerlingvolgsysteem. Op die manier kan de leerkracht rekening houden 
met de ‘ontwikkelings- en leerhistoriek’ van het kind op school. Het kennen van de 
beginsituatie van het kind is de eerste stap om het juiste onderwijs aan te bieden op het 
juiste moment. 

Lagere school : leerlingvolgsysteem en rapporten 
Deze rapporten bevatten belangrijke informatie over leer- en gedragsprestaties op school. 
Ze bevatten naast puntenvelden ook tekstvelden met beoordelingen over : 

• ‘leer’houdingen (tempo, werkhouding, aandacht, interesse) 
• ‘leef’houdingen (samenwerking, afwerking, sociaal gedrag t.o.v. leraar en 

klasgenoten)  
We willen als school niet enkel leerstof overbrengen, maar ook een levenshouding en 
opvoeding.  Telkens beogen wij een informatief sterk geheel samen te stellen zodat u als 
ouder een correct beeld krijgt van uw kind op school. 

16. LEERLINGENBEGELEIDING 

Als school hebben we de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door vanuit de persoons- en cultuurgebonden 
ontwikkeling voor elke leerling actief in te zetten op leren en studeren, 
onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve 
gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt elke leerkracht bijzondere 
zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen dreigen te missen door 
hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun specifieke onderwijsbehoeften. 

Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit 
hun perspectief hieraan mee. 

We werken rond de 4 beleidsdomeinen: 

o Onderwijs loopbaanbegeleiding. 

o Leren en studeren. 

o Psychisch en sociaal functioneren. 

o E Preventieve gezondheidszorg. 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening 
tussen de school en CLB: 

16.1. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

    Afdeling Sint-Truiden 

Gazometerstraat 7 ▪ 3800 Sint-Truiden 
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  ✆ 011 58 62 10  ! sinttruiden@vclblimburg.be 

16.1.1. Wanneer kan je bij het Vrij CLB Limburg terecht?  

Maandag, 8.30u – 12.30u, 17.00u – 19.00u (sluiting tussen 12.30u – 17.00u)  

Dinsdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u  

Woensdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u  

Donderdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u  

Vrijdag, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u 

16.1.2. Je CLB helpt 

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken 
samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van 
de school bij ons terecht.  

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood 
heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. 
Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel 
doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 
12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen 
zelfstandig te nemen (hij  wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het 
geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk 
geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. 

16.1.3. Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Je kind moet naar het CLB 

• voor het systematisch contactmoment; 
• als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); 
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 

Je kan naar het CLB 

• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 
• als je kind moeite heeft met leren; 
• voor studie- en beroepskeuzehulp; 
• als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ; 
• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; 
• met vragen over inentingen. 
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• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het 
secundair onderwijs. 

16.1.4. Onze werking is op deze manier georganiseerd:  

We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:  

• Onthaal van nieuwe vragen 
• Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern) 
• Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten 
• Dit alles in een of enkele interventies 

Je kan dit team bereiken via mail: onthaalsinttruiden@vclblimburg.be,  

of telefonisch op het CLB: 011 58 62 10 

Dit mailadres is enkel voor rechtstreeks contact tussen ouders/leerkrachten en het 
onthaalteam. 

Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met 
de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten): 

• Uitgebreide analyse van de problemen 
• Begeleiden 
• Coördineren van begeleidingstrajecten 
• Verontrustende situaties, crisissituaties 

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. 
De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit 
is. 

16.1.5. Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB 

Vanaf volgend schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB. In de toekomst zullen 
er 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten. Volgend schooljaar 
werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te 
leiden. Voor ieder systematisch contact krijgt u briefwisseling met meer uitleg. 

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig 
aanbod te bieden.  
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We overlopen even de aandachtspunten: 

• Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale 
aanwezigheid van ouders.  

• Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend aanbod. Deze kleuters 
hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het 
nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd. 

• Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen. 

• Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. 
Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is 
geen kritische leeftijd voor groei. 

• Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.  

• Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We 
kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten in een 
kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is 
daarom een te lange periode. 

16.1.6. Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door 
de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.  

Welke inentingen kan je krijgen? 

1e 
kleute
r

2e 
kleute
r

1e 
leerja
ar

4e 
leerja
ar

5e 
leerja
ar

6e 
leerja
ar

1e sec. 3e 
sec.

Contactmomen
t

verplic
ht

aanbo
d

verplic
ht

geen 
aanbod

beperkt 
aanbod

beperkt 
aanbod

verplic
ht

Vaccinatieaanb
od

X X X 
(meisje
s)

X 

• 1ste lagere school 6/7 jaar PPolio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), 
Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest)

• 5de lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 
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16.1.7. CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles 
wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele 
regels: 

• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

16.1.8. Naar een andere school 

Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan het CLB dat de 
nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).  

• De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische 
onderzoeken, de leerplichtbegeleiding, (indien van toepassing) een kopie van het 
gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs 
worden automatisch overgedragen.  

• Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit 
verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar 
of ouder is. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de 
overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt 
ingeschreven en je dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. 
op het ogenblik waarop je dit leest). Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind 
anders automatisch met de inschrijving verhuist.  

16.1.9. Ook belangrijk om weten 

• Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de 
leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, 
hulpverleners, derden, enz.  

• Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens 
doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze 
overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de 
ouders. 

• Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van 
de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die 
buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is 
geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.  

16.1.10. Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders 
of voogd mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger 
dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en 
ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je 
kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en 
mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

Schoolreglement VZW KABOST   Basisschool Sint-Rita     Schooljaar 2020-2021 51



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

16.1.11. Een klacht? 

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om 
klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg 
behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van 
het CLB.  

Je kan ons bereiken:  

Tijdens de openingsuren en in de herfst- en krokusvakantie. Voor de openingsuren tijdens de 
kerstvakantie en de grote vakantie kijk je best op onze website (www.vclblimburg.be).  

Onze dienst is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en tussen 15 juli en 15 augustus. 

Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be 

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen 
geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is 
bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek 
is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele 
onderwijslandschap. 

17. REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN (ZIE PUNT 4.6 
INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING) 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 
lestijden: 

• 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. 
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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: 

• 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 INFOBROCHURE 
ONDERWIJSREGELGEVING)  

18.1. 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 (naam 
softwareprogramma waarmee je school werkt). 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 er op 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, zoals de klassenraad, het CLB en de 
ondersteuner.  
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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 Geert 
Loonbeek, ICT-coördinator van onze school. 

18.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe 
school onder de volgende voorwaarden: 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het 
gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind 
bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kan je deze gegevens – op je 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. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 
een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

18.3. Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant 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 Geert Loonbeek. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregel-
geving 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. 
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18.4. 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 medeleerlingen.  

18.5. Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je 
vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo 
kunnen we de betrokken beelden vlot vinden 

19. PARTICIPATIE 

19.1. 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 worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

19.2. 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 wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit 
de ouders. 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

20. KLACHTENREGELING 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kan je contact opnemen met bv. directeur/voorzitter schoolbestuur. 

Samen met jou 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 jou volstaat, dan kan je je 
klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 
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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); 

- 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. 
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21. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

De school stelt jou als ouder 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. De 
inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke 
wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een aparte bijlage op 
papier en via de website. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
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22. BIJLAGEN 

22.1. BIJLAGE 1: Kernbestuur ouderraad 2020-2021 

Voorzitter: Van Orshaegen Luk 
Ondervoorzitter: Tilkens Bart 
Secretaris: Astrid Heeren 
Verantwoordelijke VCOV+schoolraad: Luk Van Orshaegen en Bart Tilkens 
Penningmeester: Miet Truijen en Sara Deckers 
Evenementen: Goedele Olaerts 
Sponsor- en PR verantwoordelijke: Truijen Miet en Sara Deckers 
Facebook: Sara Deckers en Margot Anthoni 

22.2. BIJLAGE 2: leden schoolraad 2020-2021 

Voorzitter: Bart Lemmens 
Rechtstreeks verkozen door de ouders: Luk Van Orshaegen, Rina Henderix 
Rechtstreeks verkozen uit het personeel: Bamps Karin, Anne Marsée, Mariëlle Wijnants, Hilde 
Pleumeekers, Chris Houwaer 
Afgevaardigden lokale gemeenschap: Dries Francis, Toon Wirix 
Afgevaardigde schoolbestuur: Guy De Smet of Robert Gennez 

22.3. BIJLAGE 3: Bijdrageregeling 2020-2021 

SCHERPE MAXIMUMFACTUUR SCHOOLJAAR 2020-2021 
Eind maart 2020 heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer voor de maand maart 
2020 bekend gemaakt. Dit cijfer bedraagt 109,96 punten (basisjaar 2013). 

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een 
veelvoud is van 5, blijven de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 
2020-2021ongewijzigd voor zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs. 

KLEUTERSCHOOL 
Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school EEN BIJDRAGE mag vragen: 

• Bosdag: max. € 5 
• Rollebolle: max. € 4 
• Zwemmen (watergewenning): € 1,50 
• Schaatsen (3e kleuterklas): max. € 6 
• Culturele activiteiten (toneel, Sint show, …): max. € 6 

De scherpe maximumfactuur wordt dus als volgt bepaald:

Kleuter 

2 + 3 jarigen : € 45

4 jarigen : € 45

5-jarigen en leerplichtige kleuters : € 45

Lager 

Per leerjaar : € 90 
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• Schoolreis: max. € 15 
• Nog te plannen activiteiten, diensten, materialen: max.€ 5 
• Kopieprijs (enkel bij opvraging door ouders van leerlingengegevens): €0,5 

Activiteiten, diensten of materialen die de school VRIJBLIJVEND aanbiedt: 
• Voor- en naschoolse opvang: € 1,10 per begonnen halfuur 
• Warme maaltijden: € 4 
• Soep bij de boterhammetjes: € 0,50 
• Tutti-Frutti fruitproject: € 8 
• Nieuwjaarsbrieven: € 1 per brief 
• Kerst-, paas- en vakantieboek: € 6 per boek 
• Schoolfotograaf: richtprijs € 13 
• Leesknuffels 2e+3e kleuterklas: jaarabonnement: € 36 
• Leesbeestje 1e kleuterklas: € 20  

LAGERE SCHOOL 
Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school EEN BIJDRAGE mag vragen: 

• Zwemmen 1e-2e-3e-4e-5e lj: € 15 (10 beurten, inkom: € 1,50) 
• Zwemmen 6e lj.: gratis, decretaal vastgelegd 
• Zwembrevetten: € 0,50 
• Schoolreis: max. € 20 
• Turn T-shirt: € 10 
• Culturele activiteiten: max. € 8 
• Sportactiviteiten: max. € 10 
• Nog te plannen activiteiten, diensten, materialen: max. € 5 

Activiteiten, diensten of materialen die de school VRIJBLIJVEND aanbiedt: 
• Voor- en naschoolse opvang: €1,10 per begonnen halfuur 
• Warme maaltijden: € 4 
• Soep bij de boterhammen: € 0,50 
• Tutti-Frutti fruitproject: € 8 
• Schoolfotograaf: richtprijs € 13 
• Nieuwjaarsbrieven: € 1 per brief 
• Kerst-, paas- en vakantieboek: € 6 per boek 
• Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland: jaarabonnement: € 36 
• Robbe en Bas (2e lj.), jaarabonnement: € 27 
• Leeskriebels (3e + 4e lj.), jaarabonnement: € 27 
• Vlaamse Filmpjes (5e + 6e lj.), jaarabonnement: € 30 
• Straffe Belgen (5e + 6e lj.), jaarabonnement: € 25 
• En Action Groeiboek (5e + 6e lj.): € 10,50 
• National Geographic, jaarabonnement: € 34,95 

MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 
Eind maart 2020 heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer voor de maand maart 
2020 bekend gemaakt. Dit cijfer bedraagt 132,80 punten. (basisjaar 2004). 

De toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een 
veelvoud is van 5 zorgt voor een stijging van de minder scherpe maximumfactuur met 5 
euro. Voor schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 445 euro. 

Leeruitstappen:  
Eén daags of deel van een dag (verplichte deelname). 
De school kan een bijdrage vragen voor de verplaatsingsonkosten en de inkom. De kosten 
voor de gidsen ter plaatse, alsook het didactisch materiaal, worden door de school gedragen. 
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Culturele activiteiten:  
Dit zijn activiteiten waarbij kinderen een voorstelling gaan bijwonen zoals: toneelvoorstelling, 
muziekuitvoeringen, filmvoorstellingen e.a.. 
Sportactiviteiten: 
Naast de wekelijkse turn- of zwemlessen nemen de kinderen deel aan sportdagen en 
bijzondere sportactiviteiten. (max. drie keer per schooljaar) 

Schoolrestaurant: 
Ons schoolrestaurant is inmiddels een ware thuishaven voor onze kinderen. Dagdagelijkse 
verse soep en aangepaste kindergerechten opgediend in de refter zijn een ware troef voor 
kinderen en leerkrachten die ’s middags overblijven. 
Weekmenu’s: zie website www.sint-ritaschool.be onder Ons Schoolrestaurant. 
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22.4. BIJLAGE 4: Kalender verlof- en vakantiedagen 2020-2021 

Herfstvakantie 

van maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020 

Kerstvakantie 

van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021 

Krokusvakantie 

van maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021 

Paasvakantie 

van maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

• vrijdag 2 oktober 2020: lokale verlofdag 
• woensdag 7 oktober 2020: pedagogische studiedag 
• woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand 

Vrije dagen van het tweede trimester: 

• maandag 8 maart 2021: lokale verlofdag 

Vrije dagen van het derde trimester: 

• donderdag 13 mei 2021: O.H. Hemelvaart 
• vrijdag 14 mei 2021: brugdag 
• maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag 

Zomervakantie: van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 

Instapdagen kleuters 

dinsdag 1 september 2020   maandag 22 februari 2021 

maandag 9 november 2020  maandag 19 april 2021 

maandag 4 januari 2021  maandag 17 mei 2021 

maandag 1 februari 2021 

U kan deze kalender ook raadplegen op www.sint-ritaschool.be 
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