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Toelichting bij ons schoolreglement 
Beste ouders,  

 

In dit schoolreglement  vind je alle wettelijke bepalingen terug met betrekking tot het 
Katholiek onderwijs. Deze bepalingen worden ons door de overheid opgelegd en 
hierover kan dus niet onderhandeld worden.  

Een aantal bepalingen vind je niet terug in dit schoolreglement maar wel in de 
onthaalbrochure :  

  Contacten ouders en school (agenda, infoavond,  
             oudercontacten, …) 
  Dienstverleningen ( maaltijden, rijbegeleidingen, …) 
  Huistaken en rapporten  
  Extra-murosactiviteiten 
  Betalingswijze op de school en bijdrageregelingen 
 … 
 

Wat jaarlijks nieuw is, wordt geaccentueerd in het boekje door de tekst in een 
lichtgrijs balkje te plaatsen.   

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Kathleen Casselman 

Directeur 
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WIE is WIE ? 
1. Schoolgegevens  

•  De Margaretaschool  is een gemengde basisschool (kleuter en lager onderwijs) 
met twee vestigingsplaatsen. 

• De administratieve zetel is gelegen op de Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist. 

• De tweede vestiging is gelegen op de P.Parmentierlaan 52, 8300 Knokke-Heist.  

• Contactgegevens : 

 

 

 

 

 

               

     
             

2. Directeur  

•  De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Men kan met de 
directie contact opnemen tijdens de schooluren of na afspraak. 

• Directeur :  Kathleen Casselman  

• Mailadres directie : directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 

 

3. Schoolbestuur 

• Schoolbestuur 

Het schoolbestuur VZW Saeftinghe Oostkust organiseert als vzw het onderwijs in onze 
school d.w.z. dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor het 
schoolgebeuren.  
Het schoolbestuur voert een actief veiligheidsbeleid conform de wettelijke 
bepalingen van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Daarvoor werd een 
beleidsverklaring opgesteld en werden met de leerkrachten afspraken gemaakt 
rond veiligheid en welzijn. 

 

VZW Saeftinghe Oostkust  
afd. Margaretaschool  
Ondernemingsnummer: 0420 951 888 
RPR: Gent – afd. Brugge 
 
Sportlaan 8  
8300   Knokke-Heist 
Å     050  60.05.06 
i  www.margaretaschool.be 
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• Raad van bestuur 

  Voorzitter : Dhr. Patrick Proot  
  Adres : Stadhuisstraat 4, 8301  Knokke-Heist 
  Mailadres voorzitter : patrick.proot@sgsaeftinghe.be 
  Leden schoolbestuur :  
 -   Fabienne Maes (ondervoorzitter)  
 -   Wim Cattoor (secretaris) 
 -   Koen Steel (penningmeester)  
 -   Nick Bullynck  
 -   Andre Callier  
 -   Lise-Anne Debruyne 
 -   Michèle Esquenet 
 -   Maureen Vanovenberghe 
 -   Dirk Devreese 
 -   Kris Devolder  

4. Scholengemeenschap  

• Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘VZW Saeftinghe- 
Oostkust’. De scholengemeenschap wil een bijdrage leveren om het 
beleidsvoerend vermogen van de scholen te ondersteunen en te verhogen.  
Zo werkt ze aan : 

 de optimalisering van een doeltreffende communicatie.   
Ze voorziet hiertoe voornamelijk in :   
-  een vlotte informatieoverdracht   
-  een open en transparantie communicatie tussen de verschillende 
   geledingen en participanten  
-  het voorzien van ruimte voor informele communicatie  
-  het bewaken van het democratisch principe bij het nemen van 
   beslissingen en bepalen van prioriteiten voor het volgende werkjaar 
-  een veilige sfeer waar elk idee als evenwaardig wordt behandeld 
 

          een betere onderlinge samenwerking.   
Zo voorziet ze o.a.:  
-  het creëren van een sfeer van vertrouwen, zodat ieders  
   deskundigheid naar voor kan komen  
-  het organiseren van activiteiten waar samenwerking tot stand kan 
   komen 
-  scholen laten delen in de expertise van andere scholen 
-  samen zoeken hoe de scholengemeenschap ondersteuning kan 
   bieden 
 

          gedeeld leiderschap.   
Zo heeft de scholengemeenschap als doel om samen de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel met een goede 
taakverdeling.  Zo zal ze o.a.: 
-  de verschillende stappen in processen duidelijk terugkoppelen  
-  indien nodig interne en externe expertise aanwenden 
-  rekening houden me de mate waarin de beslissingen worden 
    aanvaard door het directieteam 
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  -   de directies betrekken bij de evaluatie van het beleid                             

          gezamenlijke doelgerichtheid.   
  Zo zal ze o.a.:   
  -  prioriteiten vooropstellen vanuit het beluisteren wat men belangrijk  
      vindt en vanuit een overkoepelende visie  
  -   werken naar gezamenlijke doelen   
  -   de directies op de hoogte brengen van de doelen van het bestuur 
 

         responsief vermogen.  
 Zo zal ze o.a.:   
 -   ervoor zorgen dat we met de scholengemeenschap geen  
     eilandmentaliteit krijgen   
 -   openstaan voor de inbreng en de expertise van externen   
 -   inspelen op de gaande evoluties 
 

         professionalisering.  
 Zo zal ze o.a.:  
 -   ervaringen over nascholingen uitwisselen   
 -   werkgroepen organiseren waarbij nieuwe ideeën uitgewisseld  
     worden en nieuwe ontwikkelingen de kans krijgen om te groeien 
  

         gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
 Zo zal ze o.a.:   
 -  alle directies zicht laten hebben op het geheel van initiatieven en 
     verantwoordelijkheden 
 -   gezamenlijke afspraken respecteren   
 -   oog hebben voor solidariteit   
 

• Coördinerend directeur : Dhr. Patrick Timmerman  

• De scholengemeenschap wordt  gevormd door acht scholen : 

- Vrije Basisschool Margareta, Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist met 
afdeling te P. Parmentierlaan 52. 

- Vrije Basisschool Sint-Jan, autonome lagere school te   
                       Keuvelhoekstraat 100, 8300 Knokke-Heist 

- Vrije Basisschool H-Hart, Jef Mennekenslaan 3, 8300 Knokke-Heist  
met afdeling te Keuvelhoekstraat 100 (volledige kleuterschool) 

- Vrije Basisschool O.L.V.O, Stadhuisstraat 4, 8301 Knokke-Heist met 
afdeling te Ramskapellestraat 65.  

- Vrije Basisschool De Driemaster, Pastoor de Neveplein 18, 8300 
Knokke-Heist met afdelingen te Dorpsstraat 62 en Kinderpad 6  

- Vrije Basisschool De Lisblomme, Zeebruggelaan 41, 8380 Lissewege 
- Vrije Basisschool Roezemoes, Zusterstraat 9, 8380 Zeebrugge. 
- BLO De Vuurtoren, Heistlaan 26a, 8301 Knokke-Heist. 

 
• De directies van de 8 scholen komen maandelijks bijeen tijdens een structureel 

overleg. Bedoeling hiervan is om de samenwerking tussen de verschillende  
scholen onderling te versterken en te optimaliseren.    
De directies respecteren elkaars schooleigen project.   
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5. Leerkrachten  

• Op basis van het leerlingenaantal genoteerd op 1 februari wordt het aantal 
lestijden berekend. Na overleg binnen de verschillende geledingen 
(schoolbestuur, scholengemeenschap) wordt het lestijdenpakket omgezet in 
ambten.   

• Elk schooljaar kan de invulling van de ambten op onze school gewijzigd worden.  

• De lijst van leerkrachten voor het huidige schooljaar kan je terugvinden in de   
bijlage → Variabel gedeelte. 

 

6. Klassenraad 

• De klassenraad is samengesteld uit directie, zorgcoördinator en leerkrachten van 
de betrokken klas. De klassenraad bespreekt de ontwikkeling van de leerlingen uit 
de klas. 

• De klassenraad beslist of een leerling mag overgaan naar een volgende klas en 
beslist wie het getuigschrift lager onderwijs ontvangt. 

• Een extra klassenraad komt samen op het einde van het schooljaar om de 
leerlingen in klassen in te delen.  De klassen worden zo evenwichtig mogelijk 
ingedeeld.  Zo wordt er rekening gehouden met een evenwicht jongens-meisjes, 
alsook met het leerniveau van de leerlingen, talenten, aantal anderstaligen, …   
Er wordt geen rekening gehouden met voorkeur voor een leerkracht. 

 
7. Samenwerking met ouderraad 

• Een zeer goed functionerende ouderraad ondersteunt materieel en financieel 
bepaalde projecten van onze school.    

• De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te 
ondersteunen met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de 
kinderen.   

• De werking tussen ouders en school is opbouwend en verloopt in wederzijds 
respect. 

• Persoonlijke problemen tussen ouders en leerkrachten en/of directie kunnen niet 
op een ouderraad besproken worden.  Hiervoor kan je steeds bij de school 
terecht met je vragen of voor een gesprek.  Je kan hiervoor een afspraak maken 
met de directeur, klastitularis of de zorgcoördinator.  

• De ouderraad heeft geen pedagogisch-didactische functie.  

• 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.  
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• De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

• Wie zich aangesproken voelt om zich te engageren voor  de ouderraad kan altijd 
contact opnemen met de directeur.  Voor meer info zie website van de school. 

• Voorzitter ouderraad: Rebecca Maelfeyt. 

• Contactgegevens voorzitters :  rebecca_maelfeyt@hotmail.com                                                                                                                                           
 

• Leden: zie schoolwebsite onder het tabblad ‘ouderraad’ 

 
8. Samenwerking met schoolraad 

• De schoolraad is een advies gevend orgaan dat bestaat uit drie geledingen nl. 
het personeel,  de ouders en de lokale gemeenschap.  Zij vergaderen drie keer 
per jaar en bespreken belangrijke zaken van de school,  geven advies aan het 
schoolbestuur en aan de directie.  De schoolraad heeft een aantal 
overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten 
opzichte van de school en omgekeerd.  

• Een mandaat in de schoolraad duurt vier jaar.  

• De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

• Dhr. Thomas Coolen is voorzitter van de schoolraad.   

• Contactgegevens voorzitter : thomas.coolen@sgsaeftinghe.be 

• Leden van de schoolraad: 

 

 

   Oudergeleding  

 

-     Rebecca Maelfeyt 
-     Julie Baeyen 
-     Deborah Ghys 
-     Ina De Wasch  
-     Dirk Boey 
-     Sandra Beerts  
-     Hilde Savat 
 

 

   Personeelsgeleding  

 

-     Katrien Cocquyt  
-     Tineke Broucke  
-     Annick Pintelon 
-     Janice Gryson 
-     Inge Willemkens 
 
 

 
   Lokale gemeenschap 

 

-      Jozef Bonte  
-      Annie Vandebussche  
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9. Leerlingenraad 

• In onze school, afdeling Sportlaan, wordt elk schooljaar een leerlingenraad 
opgericht. 

• De oprichting is verplicht wanneer tenminste tien procent van de leerlingen van 
de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vragen, voor zover dit percentage 
ten minste drie leerlingen betreft.  

• De leerlingenraad wordt samengesteld uit een afvaardiging van 2 leerlingen uit 
elke klas van de bovenbouw(4e, 5e en 6e leerjaar) die binnen de klas zelf worden 
verkozen.   

• De leerlingenraad wordt bijgestaan door een leerkracht (= voorzitter)  en/of 
directie.  Andere leerkrachten zijn van harte welkom op deze vergaderingen.  

• De leerlingenraad heeft als functie de betrokkenheid van de leerlingen met de 
school te verhogen.  Tevens is het een ontmoetingsplaats tussen leerlingen en 
leerkrachten waarbij de leerlingen op een gestructureerde wijze hun ervaringen, 
ideeën en bedenkingen bij het dagelijkse schoolleven kunnen formuleren.  Hierbij 
staat steeds de goede werking van de school voorop. 

• De leerlingenraad komt vijf maal per schooljaar samen.   

 
10. Intern  personeelsoverleg   

• Het Intern personeelsoverleg brengt een delegatie van het personeel samen met 
de directeur om overleg te plegen over personeelszaken.  

• De directeur is aanwezig als permanent adviseur.  

• Vertegenwoordigers :  

 Personeel  
Mevr. Janice Gryson  
Mevr. Tina De Mey 
 
 

11. Comité  Preventie en Bescherming  op het werk 

• Dit comité helpt het schoolbestuur bij het voeren van haar welzijns- en 
veiligheidsbeleid op onze school.  Deze taken worden door een preventieadviseur 
uitgevoerd.   

• Dit comité is verbonden aan de externe dienst Liantis.   

• In het variabel gedeelte kan je de naam van onze preventieadviseur terugvinden 
bij rubriek ‘Personeel’.  

 

 



 

 

10
 

         Margaretaschool  

12. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding : CLB 

• Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directie een 
beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken 
o.a. artsen,  maatschappelijke werkers,  pedagogen,  psychologen, 
psychologische assistenten en verpleegkundigen.  De verschillende vakmensen 
werken samen in een multidisciplinair team om leerlingen te begeleiden in hun 
functioneren op school en in de maatschappij.  

• Als ouder ben je verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij 
problematische afwezigheden van het kind. 

• Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de 
school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de 
leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik 
van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, 
de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

• Het CLB werkt op vier domeinen :  
- het leren en studeren 
- de onderwijsloopbaan 
- de preventieve gezondheidszorg 
- de psychische & sociaal functioneren 

• Onze school wordt begeleid door : 

 Vrij CLB De Havens – vestiging Blankenberge 
Astridlaan  35 
8370   Blankenberge 
 
(  050 / 41.84.22 
;   050/  42.68.43 
:   blankenberge@vrijclbdehavens.be 

• Onze CLB-contactpersoon is Mevr. Veerle Lamote 

• Coördinerende geneesarts : Mevr. Cassandra Taveirne 

• CLB-schoolverpleegkundige : Mevr. Nele De Brabander 

 
De relatie  tussen CLB en school 

- De school en het CLB maken afspraken over de school specifieke 
samenwerking en leggen die vast.  Die samenwerkingsafspraken zijn met 
de ouders besproken in de schoolraad. 

- Het CLB werkt vraaggestuurd, vertrekkend van vastgestelde noden, vragen 
van de leerling, de ouders of de school.   Als de school aan het CLB vraagt 
om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen 
naar de leerling.  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders 
van de leerling hiermee instemmen.  Een minderjarige leerling kan zelf 
instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is.  Vanaf 
de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende 



 

 

11
 

         Margaretaschool  

competent is om zelfstandig te beslissen of hij wil instemmen met de CLB 
begeleiding.  

- De school heeft recht op begeleiding door het CLB.  Het CLB kan bepaalde 
problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren 
en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van 
leerlingen.  Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  

- Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school 
aanwezig is en de school deelt relevante informatie over de leerlingen in 
begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet-bekwame leerling 
dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie 
verzameld door het CLB.  

De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van 
deze informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.  
 

De relatie  tussen het CLB , leerlingen en hun ouders 

- Niet alleen de school,  maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het 
CLB rechtstreeks om hulp vragen.  Het CLB werkt discreet en gratis.  Het 
CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.  

- Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen :  

§ de CLB-begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken 
ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit 
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse 
overheid of AGODI. 

§ de uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve 
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of 
de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren 
van een systematisch contact door een bepaalde medewerker 
van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de 
persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact 
te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde 
CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere 
medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige 
bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel 
zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien 
dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een 
verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school 
begeleidt. 

§ de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het 
CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele 
leerlingen of een groep leerlingen 
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- Het  CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens 
op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in 
de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van 
ouders,  leerlingen,  de school en het CLB. 

- Als een leerling van school verandert,  behoudt het CLB zijn bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot die leerling is 
ingeschreven in een school die met een ander CLB samenwerkt. 

- Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de 
school,  behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten 
aanzien van die leerlingen tot het einde van de periode van niet-
inschrijving. 

 
Het multidisciplinair dossier van uw kind 

-   Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra 
een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Het 
multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde 
gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens 
dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er 
met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt in verband met deze 
gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit 
dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij 
verandering van school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan 
gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van 
het dossier. 

-   Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB 
komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor 
verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Ouders of de 
bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een 
wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de 
ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die 
wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden 
tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er 
kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende 
gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte 
begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het 
kader van de systematische contacten. 

  -  Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de 
                verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet.  
                Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar  
                na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de  
                persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je 
               daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB. 
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13.  Ondersteuningsnetwerk  

• Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk :   

 Vrij Ondersteuningsnetwerk Noord  
Å     0468 / 33.53.43 
i  www.netwerknoord.be 
e-mail   info@netwerknoord.be 

• Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 
ondersteuning van je kind kan je terecht bij de zorgcoördinator van de school.  

 

14. Nuttige adressen 

• Commissie inzake Leerlingenrechten : hier kun je terecht voor klachten omtrent 
weigering of doorverwijzingen 
 
Adres:  Commissie inzake Leerlingenrechten  
      Vlaamse Overheid  
  Agentschap voor onderwijsdienste – AgODi  
 
  t.a.v. Ingrid Hugelier (basisonderwijs) 
  H. Consciencegebouw, 
  Koning Albert II-laan 15 
  12010 Brussel 
Telefoon: 02/553 93 83  
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 

• Commissie Zorgvuldig Bestuur  
 
Adres:  Vlaamse Overheid  
  Agentschap voor onderwijsdienste – AgODi  
  Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)  
  Commissie zorgvuldig bestuur 
  Koning Albert II-laan 15 
  1210 Brussel 
Telefoon:  02/553 65 56 
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 

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

  



 

 

14
 

         Margaretaschool  

Organisatie van de schooluren 
1. Openingsuren  

 
• Wij hanteren dezelfde begin- als einduren in beide vestigingsplaatsen van onze 

school.  
 

 Voormiddag Namiddag  
Maandag 8.30  – 12.10 13.30  – 15.30 
Dinsdag  8.30  – 12.10 13.30  – 15.30 
Woensdag 8.30  – 12.10  
Donderdag 8.30  – 12.10 13.30  – 15.30  
Vrijdag  8.30  – 12.10 13.30  – 15.30 

 
• ’s Morgen worden de leerlingen vanaf 08.15 opgewacht in de eigen klas door hun 

leerkracht.  Aan de schooldeur/poort worden de leerlingen dagelijks verwelkomd 
door één van de leerkrachten.  Ze mogen zelfstandig naar de klas toegaan.  
Eénmaal in de klas aangekomen kunnen de leerlingen zich rustig settelen om aan 
de dagelijkse dagtaak te beginnen.  Onze ‘zachte landing’ brengt zowel bij 
leerkracht als leerlingen de nodige rust en structuur.  

Wie vroeger dan 08.15 naar school komt, gaat ’s morgens naar de opvang die 
steeds doorgaat in de afdeling Parmentierlaan. Vóór  8.15  (afdeling Sportlaan) en 
13.15  (voor beide vestigingsplaatsen) staat niemand aan de poort te wachten.   

• Elke lesvoor-  en lesnamiddag is onderbroken door een speelkwartier. De 
kleuterafdeling speelt afzonderlijk van de lagere afdeling (vestigingsplaats 
Parmentierlaan) 

• In de namiddag vangen de lessen aan om 13.30  
De schooldeur/poort gaat een kwartier voor aanvang open.  De leerlingen 
bevinden zich allemaal op de speelplaats.  Om halftwee gaan de leerlingen, na 
het belsignaal, in rijen staan op de speelplaats.  Onder begeleiding van de 
leerkracht gaan de kinderen naar de klas toe.  

 
2. Veiligheid op onze school 

• Vanaf het begin van de lestijd wordt het  schoolhekken in de afdeling Sportlaan 
gesloten. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om zich steeds aan te melden op het 
secretariaat indien zij iets te melden hebben aan hun kind.  Ook bij vergetelheid 
melden de ouders zich eerst aan.  De lessen kunnen immers niet zo maar gestoord 
worden.    
De toegang tot beide schoolgebouwen kan beveiligd worden. 	

 In de afdeling Sportlaan kan de voordeur afgesloten worden tijdens de 
       kantooruren.  Je moet via de videofoon toegang vragen.  Deze 
       bevindt zich naast de voordeur.	
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 In de afdeling Parmentierlaan staat een klasleraar aan de schoolpoort, 
       dit zowel ’s morgens als ’s middags. 	

       Na het belsignaal, zowel ’s morgens als ’s middags,  zal de deur die zich 
     bevindt in de inkomhal gesloten worden.  Deze kan enkel   
 geopend worden met behulp van een toegangscode en door  
 volwassen personen omdat het bedieningsklavier niet op kindhoogte 
       hangt. Op die manier trachten wij te vermijden dat vreemde personen 
      toegang kunnen krijgen tot het schoolgebouw.  Wij dringen dan ook 
    aan bij de ouders om de toegangscode aan niemand mee te delen, 
    het gaat om de veiligheid van jouw kind. 	

• Bij het einde van de lessen gaan alle kinderen naar de rij of naar de opvang. 
Niemand verlaat de school zonder begeleiding. 

     Enkel de kinderen die zich in de rijen onder toezicht bevinden, vallen bij het     
verlaten van de school onder de verantwoordelijkheid van de school. 

• Wie kinderen met de auto komt afhalen, dient de verkeersregels te respecteren 
en belemmert de rijen niet.  Van zodra de leerkracht van toezicht het kind 
overdraagt aan de ouder, valt het onder zijn/haar verantwoordelijkheid. 

• De leerlingen van de Sportlaan die afgehaald worden met de auto wachten hun 
ouders op aan het hekken.   

• Op onze speelplaats worden om hygiënische- en veiligheidsredenen geen 
honden toegelaten. 

• Er worden  rijbegeleidingen door de school voorzien.  Daarvoor verwijzen wij naar 
de onthaalbrochure.  

• Wij dringen erop aan dat onze leerlingen steeds hun fluohesje dragen wanneer zij 
zich op de openbare weg bevinden.   

• Voor verdere praktische info verwijzen wij naar de onthaalbrochure.   

 
3. Voor- en naschoolse opvang  

• De voorschoolse opvang wordt georganiseerd in de afdeling Parmentierlaan voor 
alle leerlingen.  Deze start om 7.30 en gaat door in de opvangklas. De opvang 
wordt berekend per minuut, de kostprijs bedraagt € 2 per uur.  

• De leerlingen die vóór 8.15 naar school toekomen (beide afdelingen) moeten 
naar de opvang.  

• Vanaf 8.15:  

 moeten de leerlingen van de afdeling Parmentierlaan de 
opvangklas verlaten en gaan ze zelfstandig naar de klas   

 moeten de leerlingen van de afdeling Sportlaan  steeds onder 
begeleiding van een leerkracht of de verantwoordelijke van de 
morgenopvang naar de Sportlaan gaan.  Op die manier wordt 
de veiligheid gegarandeerd.   

  
• Vanaf 15.45 gaan alle leerlingen die niet werden afgehaald naar de opvang.   
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De naschoolse opvang en studie gaat door voor alle leerlingen in de afdeling 
Parmentierlaan en eindigt om 18.00  
    
Voor deze service wordt dezelfde vergoeding gevraagd als de morgenopvang. 

 kleuters spelen ofwel buiten ofwel in de opvangklas  
 voor meer uitleg/afspraken omtrent de avondopvang en studie 
verwijzen wij naar het variabel gedeelte en de onthaalbrochures  

 ouders, grootouders of familieleden kunnen de leerlingen steeds op 
een vervroegd tijdstip uit de opvang of studie komen halen.  
We   vragen uitdrukkelijk dat de ouders die hun kind afhalen in de 
studie zich in stilte wenden tot de studieleerkracht.  Op haar beurt zal 
de studieleerkracht het kind aanspreken.  Wij hopen dat de stilte in de 
studie op die manier gehandhaafd kan worden.  

 
• Op woensdagnamiddag is er geen opvang voorzien.  De school eindigt om 12.10  

• Kleuters, tot de leeftijd van 5 jaar,  die ingeschreven zijn in het Bremhuisje kunnen 
op vraag van de ouders overgebracht worden naar die opvang.  Dit is een 
kosteloze service aangeboden door onze school en dus enkel geldig voor onze 
kleuters.   

 

4. Warme maaltijden 

• De prijzen van de warme maaltijden en dranken kan je terug vinden in bijlage → 
Variabel gedeelte.  

• Al onze leerlingen eten onder toezicht. De kleuters eten apart van de lagere 
schoolkinderen.   

• Elk kind kan ’s middags op school blijven. Er is keuze tussen een warme maaltijd, 
klaargemaakt door een traiteurdienst, of zelf boterhammen meebrengen. 

• De wijze waarop de maaltijden kan besteld of geannuleerd worden, staat 
beschreven in de onthaalbrochure.   

• Wie ‘s middags op school blijft, verlaat het schoolgebouw niet,  tenzij met 
toestemming  van de directie(bv. revalidatie).  Het is niet toegelaten om te eten 
bij een vriend of vriendin tenzij met medeweten van directie en ouders.  

 
5. Leerlingenvervoer 

• Er wordt geen leerlingenvervoer voorzien door de school.  Vervoer van kleuters 
naar het Bremhuisje uitgezonderd. Deze service is gratis.  
Vanaf de leeftijd van 5 jaar (ingang van de leerplicht) worden de leerlingen niet 
meer door de school weggebracht naar het Bremhuisje.   
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6. Kalender, vrije – en  facultatieve dagen 

• Kalender, vrije, facultatieve- en vakantiedagen worden in bijlage → Variabel 
gedeelte meegedeeld.  

• Er worden steeds twee facultatieve dagen en  drie, met uitzondering, vier halve 
dagen gekozen als pedagogische werkdagen.   
Op die dagen is er geen school en opvang voorzien voor onze leerlingen.  

 

7. Organisatie van de oudercontacten 

• Goed onderwijs en een degelijke opvoeding vereisen een goede samenwerking 
tussen school en gezin.  Neem dan ook steeds contact op de met de leerkracht  
of de directie indien je dit om één of andere reden nodig vindt.   

• Eind augustus wordt er een ‘Kom- & kijkdag’ georganiseerd. Je wordt hiervoor 
tijdens de grote vakantie via een schrijven of via mail uitgenodigd. 

• Wij voorzien heel wat oudercontacten tijdens het schooljaar en we vragen dan 
ook dat alle ouders ingaan op die uitnodigingen.  De data worden meegedeeld 
in bijlage → Variabel gedeelte.  Je zal voor de meeste oudercontacten tevens 
een uitnodiging krijgen om het gewenste uur mee te delen.  

• Tijdens het schooljaar wordt er Multidisciplinair Overleg (MDO) gehouden 
betreffende  alle kinderen.  Hierbij zijn de klastitularis kleuter of lagere school,  de 
zorgcoördinator,  de directie en het CLB betrokken.  Het kan zijn dat je na zo’n 
intern overleg voor een gesprek uitgenodigd wordt.  De klastitularis brengt de 
ouders voor zo’n overleg persoonlijk of via de agenda op de hoogte. 
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Inschrijvingen en toelatingen van 
de leerlingen 
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 wij wel de volle steun van de ouders.  
Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  
Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het 
effect ervan evalueren.  

 
 Onze school kiest voor een intense samenwerking en contacten met  
       de ouders 
 

- 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 de school.  Daarvoor 
plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas van 
jouw kind.  Je kan er kennis maken met de leerkracht van jouw kind en met 
de manier van werken.  Je kan hier naar hartenwens vragen stellen.  

- We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van jouw kind.  
Dat doen we schriftelijk via het attitude-  , media- en punten-,  sociale 
vaardigheden- en gymrapport.  Eventueel krijgt jouw kind ook een 
zorgrapport mee naar huis.   

- We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten.  Bij het begin 
van het schooljaar krijg je een bijlage ‘Variabel gedeelte’ waarin wij laten 
weten op welke data deze contactmomenten doorgaan.  Wie niet op het 
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een 
ander moment.  

- Als je zorgen maakt over jouw kind of vragen hebt over de aanpak dan 
kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de klasleerkracht, 
de directie of de zorgcoördinator.  

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen 
te werken rond de opvoeding van jouw kind en steeds ingaat op onze 
uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment 
indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

 

 



 

 

19
 

         Margaretaschool  

 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 scholloopbaan 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 
schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.   

- Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de 
overheid en aan het CLB.  

- We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is en dit zowel in 
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.  De school begint om 8.30 
en eindigt om 15.30 (uitgezonderd op woensdag om 12.10) 

- We verwachten dat je ons voor 9.00  verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  
Bij afwezigheid van de secretariaatsmedewerker of directie kan je steeds 
een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 

- 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.  Dit houdt onder 
meer in dat we gericht de evolutie van jouw kind volgen.  Dit doen we 
door het werken met een eigen kindvolgsysteem.  Sommige kinderen 
hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte,  individuele 
begeleiding.  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele 
zorg. 

- Als jouw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan 
de directie.  Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.  Het 
betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of 
zintuigelijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 
deelnemen. We gaan dan samen met je 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 je.   
Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jouw kind 
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.  

- We zullen in overleg met jou, als ouder, vastleggen hoe de individuele 
begeleiding van jouw kind zal georganiseerd worden.  Daarbij zullen we 
aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als 
ouder verwachten.  

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die 
we samen maken,  opvolgt en naleeft.  
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  Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
 

- Onze school is een Nederlandstalige school.  Niet alle ouders voeden hun 
kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan 
met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.  Dit kan ertoe leiden dat hun 
kind het wat moeilijker  heeft bij het leren.   

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

We verwachten van de ouders dat ze positief staan 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 de kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het 
Nederlands.  Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die 
jouw engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.    

Dit kan onder meer door :  

- zelf Nederlandse lessen te volgen 
- je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen 
- te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van jouw 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  

- 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/haar 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 jouw kind zelf te laten lezen 
- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te 

praten met jouw 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. Capaciteitsbepaling 

Met capaciteitsbepaling wordt het totaal aantal leerlingen bedoeld  dat een 
schoolbestuur per niveau ziet als maximum aantal leerlingen. Een schoolbestuur 
bepaalt autonoom de capaciteit(en) en kan hierbij rekening houden met 
bijvoorbeeld materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische 
overwegingen. 

Het bepalen van de capaciteit(en) voorafgaand aan de inschrijvingen verhoogt 
de transparantie voor leerlingen en ouders. Het kan bij eventuele geschillen ook 
duidelijkheid verschaffen over het rechtmatig karakter van een niet-gerealiseerde 
inschrijving. Een schoolbestuur kan immers een leerling slechts weigeren op basis 
van capaciteit als de desbetreffende capaciteit vóór de start van de 
inschrijvingen werd vastgelegd. Een schoolbestuur kan de capaciteit(en) tijdens 
de lopende inschrijvingsperiode niet verlagen. De capaciteit(en) verhogen kan 
wel. Onze school heeft, tot op vandaag, geen capaciteitsproblemen en kan 
momenteel alle kinderen inschrijven.  

Voor onze school bedraagt volgende capaciteitsbepaling :     

 

kleuterschool 125 kls 

onderbouw 150 lln 

bovenbouw 150 lln 

 

 
3. Inschrijvingen  van  leerlingen  en toelatingen  

 Toelatingsvoorwaarden 
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met 
het pedagogisch project en het schoolreglement.  Eénmaal 
ingeschreven, blijft jouw kind bij ons ingeschreven.  

Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager 
aangeboden.  Indien gewenst kunnen de ouders een papieren versie 
van het schoolreglement ontvangen. 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd 
dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont 
(bv. trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind 
zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een 
reispas.   
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele 
schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord 
verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in een beperkt 
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aantal andere gevallen zoals hieronder beschreven.  

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 (IAC) of om de inschrijving van de leerling voor 
het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw 
schriftelijke 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.  

 Inschrijven in de kleuterschool    
Het is wettelijk bepaald voor kleuters wanneer inschrijvingen voor een 
bepaald schooljaar ten vroegste kunnen aanvangen.  Ten vroegste op 
de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar 
kunnen ouders hun kind komen inschrijven.  Men kan dus bij wijze van 
spreken zijn kind geen twee jaar op voorhand komen inschrijven.  

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar 
zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister.   
Vanaf de instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en 
wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. 
Inschrijvingen van kleuters van 2 ½ tot 3-jarigen vallen onder een 
specifieke regeling.  Deze kleuters kunnen pas op school aanwezig zijn 
op de volgende instapdata.  Deze werden door de wetgever als volgt 
bepaald:  

 
- de eerste schooldag van september 
-          de eerste schooldag na de herfstvakantie  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie  
- op de eerste schooldag van februari  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie  
- de eerste schooldag na de paasvakantie.  
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 

 
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag 
worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder 
rekening te houden met de instapdata. 
 

 Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs 
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari 
van het lopende schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs 
toegelaten worden.      
Na  kennisneming van, en toelichting bij het advies van de klassenraad 
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en van het CLB, nemen de ouders een beslissing.  Voor de leerling die 
nog geen kleuteronderwijs volgende, is enkel een advies van het CLB 
vereist. 
 

 Inschrijven in de lagere school  
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een 
kind  zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.  En als hij/zij 
niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 
januari van het lopende schooljaar, moet hij/zij bovendien aan één van 
de volgende voorwaarden voldoen :  

- Het voorgaande schooljaar 2019-2020 ingeschreven zijn geweest in 
een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige 
school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 
250 halve dagen aanwezig zijn geweest.  

- Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de 
toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende 
schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het 
lopende schooljaar, of, bij  inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk 
tien schooldagen na deze inschrijving.   
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven 
onder opschortende voorwaarde.   
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling 
ingeschreven.  De schriftelijke mededeling aan de ouders van een 
negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.  

       
 Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar 

kan in het lager onderwijs toegelaten worden na advies van het CLB en 
na toelating door de klassenraad. De ouders nemen daartoe de 
beslissing.   

 Een leerling die 7 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, 
heeft automatisch toegang tot het lager onderwijs.  De vereiste van 
voldoende aanwezigheid in het kleuteronderwijs of de toelating door 
de klassenraad is op deze leerling niet van toepassing.  

 Verlengd verblijf in het lagere school  
Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen 
lager onderwijs meer volgen tenzij de klassenraad dit toelaat.  Een 
getuigschrift  kan uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.   

In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 
januari van het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager 
onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een advies 
van het CLB.   
Na kennisneming van, en toelichting bij de adviezen van de 
klassenraad en van het CLB, nemen de ouders daaromtrent een 
beslissing.  

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar 
kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs. 
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 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.  

 
De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij 
krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

 
4. Weigering/ontbinden en beëindigen van  een inschrijving 

• Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. 
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden : 
 

 weigeren  
- Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoen. 
- Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van 

school veranderen als deze inschrijving tot doel heeft of er in de feite 
toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar 
verschillende scholen zal gaan (co-schoolschap). 

- Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar 
de betrokken leerling het lopende, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

- Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en 
kleuter een capaciteit bepalen. Wanneer deze capaciteit 
overschreden wordt, moet het schoolbestuur de leerling weigeren 

- Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende 
inschrijving na de start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar 
er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend schooljaar 
overschreden zou worden. 
 

 ontbinden  
- Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen 

voor een leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van 
die aard zijn dat voor de leerling een verslag of een gewijzigd verslag 
nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de 
ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag 
werd afgeleverd of gewijzigd, 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.  
 

 beëindigen  
- Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het 

schoolbestuur de ouders schriftelijk of via mail of website over die 
wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord.  Indien 
de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt 
aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus 
van het lopende schooljaar.  
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5.  Ouderlijk  gezag  

• zorg en aandacht voor het kind   
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.  Ook voor 
kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een 
luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.   
 

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

• 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 in verband met agenda, brieven, oudercontact  
We vragen de ouders om dagelijks de agenda van hun kind te willen inkijken.  
Brieven worden meegegeven om mededelingen betreffende het klasgebeuren, 
schoolactiviteiten, e.d. kenbaar te maken. Bepaalde mededelingen zoals 
uitnodigingen worden via mail verstuurd.   
 

• co-schoolschap  
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk 
van bij welk ouder het verblijft, kan niet.  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 in- en uitschrijven.   

 

6. Leerplicht  

• In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders 
moeten hun kinderen dus laten leren. De duur van de leerplicht wordt door de 
federale overheid bepaald voor heel België. In september van het jaar waarin je 
kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om  les te volgen,  
ook wanneer jouw kind op dat moment nog in het kleuteronderwijs verblijft.  

• De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep 
te volgen m.a.w. voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht 
voltijds.  Om gezondheidsredenen kunnen er,  in samenspraak met de directeur,  
eventueel aanpassingen gebeuren. 

• Een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd naar de lagere 
school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na 
kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-
centrum.    
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7. Organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde  
   onderwijsniveau 

• De klassenraad beslist,  in overleg en in samenwerking met het CLB of een leerling 
kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school dat je kind 
een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor jouw kind de 
beste oplossing is.    

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk en/of 
mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor jouw kind zijn.  

• Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling,  die in de 
loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.  

• In principe wordt de klasgroep behouden naar het volgende schooljaar toe.  
Maar bij een onevenwicht kan de klassenraad op het einde van het schooljaar 
beslissen om een klas te herverdelen.  Hierbij wordt er steeds rekening gehouden 
met een evenwicht jongens-meisjes, het leerniveau van de leerlingen, passende 
of niet passende karakters, … 

• Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde 
instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).  

 

8.    Schoolverandering  

• Ouders beslissen zelf of hun kind van school verandert in de loop van het 
schooljaar.  Er is geen goedkeuring van de directeur,  inspecteur,  departement 
onderwijs of de minister vereist. Indien ouders een schoolverandering overwegen,  
neemt men steeds contact op met de directeur van de huidige school.  

• De school waar het kind eerst was in geschreven,  zal het aantal dagen dat het 
kind ziek was of onwettig afwezig was met het akkoord van inschrijving meedelen 
aan de nieuwe school.  
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Ons opvoedingsproject 
1. Ons  uitgangspunt  

Ons opvoedingsproject kwam tot stand na overleg met alle leerkrachten,  ouders en 
schoolbestuur.  Het is voor alle schoolbetrokkenen de wegwijzer om ons 
onderwijsaanbod uit te bouwen.  Dit opvoedingsproject is ingebed in een project 
van de katholieke dialoogschool.        
  
We kiezen voor dialoog omdat we vinden dat diversiteit zo het best tot haar recht 
komt: we maken tijd vrij om naar elkaar te luisteren en op een evenwaardige manier 
tot uitwisseling van betekenis te komen.   
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt en in het realiseren van 
de maatschappij van morgen.   

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.   
  
 

2. Opvoedingsproject  

 De Margaretaschool staat voor een christelijke identiteit 

Wij zijn een katholieke dialoogschool waar beleving van een eigentijds 
christelijk geloof een steunpilaar is.  Wij staan open voor diversiteit.  Vanuit 
onze christelijke wortels willen wij kwaliteitsvol en pedagogisch 
verantwoord onderwijs aanbieden.  

Wij hebben als school aandacht voor sociale omgangsvormen en voor 
een duurzaam samenleven.  Ouders,  leerkrachten en kinderen 
ontmoeten elkaar hier.  Wij zijn een school waar communicatie heel 
belangrijk is,  waar het positieve in elk kind gewaardeerd wordt en waar 
men voor elkaar respect opbrengt.  

 
 De Margaretaschool biedt een degelijk en samenhangend  

onderwijsaanbod 

Een basisschool is belangrijk omdat zij de basis legt voor de persoonlijke en 
culturele ontwikkeling van jouw kind.  Met opvoeden en onderwijzen 
beoogt de school de harmonische ontplooiing van de totale persoon.  
Voor ons is ieder kind niet gelijk maar wel uniek.  
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Onze school wil een aangename plek zijn waar kinderen leerstof omzetten 
in “leefstof”. Het kritisch leren omgaan en het kunnen verwerken van 
informatie alsook het leggen van verbanden zijn uiterst belangrijk.  We zien 
in het gebruik van media een opportuniteit om dit proces efficiënt te laten 
verlopen.  Hierbij komen we eveneens tegemoet aan de 21e eeuwse 
competenties die onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van 
morgen.   
We borgen de samenhang van ons onderwijsaanbod door naadloze 
aansluiting van ons kleuter- op het lager onderwijs.      
We vinden het belangrijk om ontwikkeling en leren te benaderen:  
      -     vanuit het kind zelf.  Elk kind komt op onze school aan met zijn eigen
     mogelijkheden en talenten.   

- vanuit een zo breed en rijk mogelijk aanbod van de school dat er 
opgericht is kinderen in aanraking te brengen met de vele 
aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien. 

We zetten in op een geïntegreerd aanbod; zodat de leerlingen kennis en 
vaardigheden kunnen combineren en toepassen.   

 
 De Margaretaschool kiest voor een stimulerend opvoedingsklimaat en  

doeltreffende aanpak 

Kinderen moeten zich in de eerste plaats goed in hun vel voelen op onze 
school.  In een geest van openheid,  optimisme en geduld onthaalt ons 
gedreven team jouw kind(eren) in een stimulerende omgeving.  Zij 
brengen hun enthousiasme over op de leerlingen via allerlei motiverende 
werkvormen,  leermiddelen en uitdagende materialen.  Wij kiezen tevens 
voor een aanpak waar zelfstandigheid naast samenwerken een uitdaging 
is.   

Het team dient het leerproces van ieder kind als coach te ondersteunen.  
Dit leerproces is gesteund op initiatief en verantwoordelijkheid.  
Hierbij krijgt het kind de nodige begeleiding.  Differentiatie, binnen en 
buiten de klas, is hierbij een sleutelbegrip.   

Het leerproces dient tevens aan te sluiten bij de eigen belevingswereld 
van de kinderen en zo kiezen wij geregeld specifieke projecten,  thema’s 
en/of actuele problemen.  Interactie tussen kind en leerkracht, eigen 
inbreng van de kinderen, vormt hierbij een uitgangspunt.    

Exploreren en experimenteren wordt gestimuleerd om de creativiteit aan 
te wakkeren. Wij besteden ruime aandacht aan klasoverschrijdende 
activiteiten wat bevorderend is voor de sociale omgang van de kinderen.  
Speciale aangelegenheden zoals het grootouderfeest,  sinterklaas,  
carnaval,  kerstfeest,  eerste en plechtige communie,  schooluitstappen,  
sportdagen en sneeuwklassen voor het zesde leerjaar kunnen uiteraard 
niet ontbreken. 

In onze school vinden wij respect heel belangrijk omdat dit ‘het’ 
beginpunt is.  Hiermee bedoelen wij respect voor leerlingen,  leerkrachten,  
ouders, personeel,  materiaal, infrastructuur en al wie aan de school 
verbonden  is.   
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We richten onze aandacht ook op de omgeving en het milieu.  Als MOS 
(Milieuzorg Op School) school organiseren we hierbij ook acties voor een 
beter milieu.  Daarnaast zetten we ook in om de sociaal emotionele 
ontwikkeling te bevorderen.  Daarom kozen we om in te stappen in het 
KiVA project waarmee we onze kinderen assertief en empathisch 
opvoeden. 

Het bijbrengen van structuur is hiermee verbonden en hieraan wordt 
gewerkt door het opstellen van regels en het maken van afspraken  

 
 De Margaretaschool zorgt voor de ontplooiing van elk kind 

Wij vinden het belangrijk dat wij kinderen kunnen helpen om in hun 
identiteit te groeien;  elk kind ontplooit zijn eigen talent en geeft richting 
aan zijn innerlijk kompas.  

Vanuit deze bekommernis zijn wij een school die de kinderen zeer nauw 
opvolgt door te observeren en te evalueren.  Dit kan niet zonder een 
geïntegreerde aanpak en daarom hebben wij een eigen  
kindvolgsysteem met afspraken en procedures  ontwikkeld dat een 
maximale waarborg probeert te bieden opdat kinderen tijdig hulp zouden 
krijgen.  Dit wordt gebruikt over de ontwikkelingsfasen heen en richt zich 
tot alle kinderen van onze school.   

Een doelgerichte begeleiding organiseren we steeds in overleg binnen het 
team,    alsook met externe hulpverleners zoals CLB,  revalidatiecentrum, 
logopedisten,  kinesisten,  kinderpsychiater, ondersteuningsnetwerk die 
specialist zijn elk binnen hun eigen domein.                                                
Ouders zijn heel belangrijk in dit overleg.  Zij zijn immers de eerste 
verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom streven 
wij naar een authentieke communicatie met onze ouders. We stellen een 
goede samen- en wisselwerking tussen alle partners voorop.  
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 De Margaretaschool als gemeenschap en organisatie  

We werken aan de totale ontwikkeling van elk kind door hen voor te 
bereiden op onze huidige maatschappij.  Dat doen we door in te zetten 
op de 21e eeuwse vaardigheden. Onze school is bij uitstek de 
ontmoetingsplaats waar kinderen volgens hun eigen talent de wereld 
exploreren.  

Om borg te staan voor de kwaliteit krijgt het team de tijd, de ruimte en de 
middelen om zich bij te scholen.                                    
De directie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs:  ze heeft oog voor het 
financieel plaatje;  bevordert de communicatie en is de link met het 
schoolbestuur die als eindverantwoordelijke betrokken is bij het beleid. 
 
Ons christelijk opvoedingsproject krijgt vorm in een schoolwerkplan dat als 
referentiekader dient voor de totale organisatie van de school.                   
Onze school besteedt ook aandacht en tijd aan het verwezenlijken van 
positief menselijke relaties tussen alle participanten: schoolbestuur, 
personeel,  ouders,  kinderen,  CLB,  parochie,  hulpverleners, 
vrijetijdsorganisaties. 

Tenslotte bieden wij ook diensten aan in het belang van onze kinderen: 
ochtend-,  middag- en avondopvang;  maaltijden;  naschoolse cursus 
typen op school;  avondstudie, Franse lessen Ma Petite école,  … 

Op deze manier willen wij alle kinderen omringen met de beste zorgen en  
hen begeleiden in hun groeien naar jong volwassene. 
 

3. Een school  met een  logo  ? 

Een logo staat voor eenheid en maakt onze school herkenbaar.  Wij zijn van mening 
dat achter een logo ook een zekere betekenis moet schuilen.  Voor nieuwsgierigen 
verwijzen wij graag naar onze onthaalbrochure.  
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Afwezigheden 
1. Voor  wie  geldt deze  regelgeving ? 

• Voor leerlingen in het lager onderwijs,  ook de 5-jarigen die vervroegd zijn 
ingestapt, en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds.  
Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.  

• Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve 
dagen aanwezigheid.  

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig 
zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn.  Ze zijn niet onderworpen aan 
de leerplicht. 

Het is belangrijk dat kleuters, leerplichtig of niet, regelmatig naar school komen.  
Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.  Kinderen 
die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand.  Zij worden ook 
minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  

• De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid.  
Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- of 
schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk 
van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.  

• We verwachten ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons 
meldt.  Dit kan telefonisch of je kan dit inspreken op het antwoordapparaat van 
de school of via mail naar de directie en/of secretariaat.  

 

2. Welke afwezigheden zijn gewettigd ?  

 Afwezigheden wegens ziekte  
- Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat 

een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per 
schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde 
keer is een medisch attest vereist.  
Je vindt een voorbeeldstrookje op onze website  
www.margaretaschool.be  onder de rubriek SCHOOL ► af te 
drukken. 
Gelieve de ziektebriefjes ingevuld te bezorgen aan de klastitularis.  

- Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan 
is steeds een medisch attest vereist.   
Dat attest kan afkomstig zijn van een arts, een arts-specialist, een 
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve 
diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), 
moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 
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- Als een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende 
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie 
noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te 
nemen met de school en het CLB.  Het CLB kan dan een medisch 
attest opmaken dat de ziekte bevestigt.  Wanneer het kind afwezig 
is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.  

- De school kan het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over 
een medisch attest.  Een medisch attest wordt beschouwd als 
twijfelachtig als : 

§ het attest zelf de twijfel van de arts aangeeft wanneer deze 
schrijft “dixit de patiënt”  

§ het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden 
ogenschijnlijk vervalst 

§ het attest een reden vermeldt die niets met de medische 
toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte 
van één van de ouders,  hulp in het huishouden,  familiale 
redenen, …  
 

Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden.  
(code B)  
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar 
zijn, worden gesignaleerd aan de CLB-arts, die rekening houdend 
met de deontologische artsencode, deze zaak verder kan 
opvolgen.  

 
 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden  

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders 
moeten een verklaring  of een document met officieel karakter kunnen 
voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is 
geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders 
verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.  

- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van 
iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een 
bloed- of aanverwant van het kind.  Het betreft hier enkel de 
begrafenis zelf. 

- het bijwonen van een familieraad;  
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het 

hoorrecht van de leerling in het kader van een echtscheiding moet 
verschijnen voor de jeugdrechtbank);  

- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de 
bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentrum);  

- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door 
overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, 
door overstroming,...) ;  

- het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof. Enkel de door 
de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking 
(de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en 
protestants-evangelische godsdienst).   
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Concreet gaat het hier over :  

§ islamitische feesten : het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 
1 dag) 

§ joodse feesten : het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote 
Verzoendag (1dag), de Kleine Verzoendag (1dag), het feest 
van Esther (1dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest 
(2 dagen), Loofhuttenfeest (2 dagen) 

§ orthodoxe feesten : paasmaandag, Hemelvaart en 
Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe paasfeest   
niet samenvalt met het katholieke paasfeest.  

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk 
vastgelegde vakanties. De protestant evangelische en de 
anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan 
afwijken.  

-    het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of   
lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte.  (voor de 
sporten tennis,  zwemmen en gymnastiek) 
Het gaat over het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien 
of stages. De uniesportfederatie dient een document af te leveren.  
Dit document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar 
vernieuwd te worden. 

      De afwezigheid kan maximaal 10, al dan niet gespreide halve 
      schooldagen per schooljaar, bedragen.  

 
 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of een 
     definitieve uitsluiting  
     Als een leerling de leefregels van de school ernstig overtreedt, kan de 
     school de leerling preventief schorsen (bewarende maatregel) of  
     tijdelijk of definitief uitsluiten (tuchtmaatregel). 

Een leerling die preventief geschorst, tijdelijk of definitief uitgesloten is, 
mag de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.  Het 
algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en 
tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet.   

Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet 
haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.  De leerling 
wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of hij/zij wel of niet 
door de school wordt opgevangen.  
  

 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.    
Indien de directeur akkoord gaat  en mits voorlegging van, naargelang 
het geval,  een officieel document of een verklaring van de ouders,  
kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande 
afwezigheden:  

- voor een rouwperiode bij overlijden 
- voor actieve deelname in het kader van een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve 
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manifestaties, andere dan de 10 halve scholdagen waarop 
topsportbeloften recht hebben 

- voor trainingen voor topsport in de sporten tennis,  zwemmen en 
gymnastiek,  (maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen 
inbegrepen).Een uitgebreid dossier is noodzakelijk en omvat :  

§ een gemotiveerde aanvraag van de ouders  
§ een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie 

aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat je kind een 
trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit 
trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school 
verantwoord 

§ een medisch attest van een sportarts verbonden aan een 
erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap 
waaruit blijkt dat het voor je kind medisch verantwoord is om 
het voorgestelde trainingsschema te volgen 

§ het akkoord van de directie   

- revalidatie tijdens de lestijden 
- school-externe interventies 
- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden 

 

Deze categorie afwezigheden zijn geen automatisme,  geen recht dat 
ouders kunnen opeisen.  Enkel de directeur kan autonoom beslissen om 
deze afwezigheden toe te staan.  De ouders kunnen niet in beroep 
gaan tegen de beslissing van de directeur.  

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger 
op vakantie te vertrekken of later terug te keren.  De leerplicht eist dat 
een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 Problematische afwezigheden 
De school vindt de aanwezigheid van elke leerling belangrijk. Alle 
afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals 
hierboven beschreven,  zijn te beschouwen als problematische 
afwezigheden.  
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke 
problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB.  
School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een 
begeleidingsplan opstellen voor hen en hun kinderen. 

Vanaf 5, al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar, stelt 
de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. CLB en 
school beslissen samen of er onmiddellijk een begeleidingstraject wordt 
opgestart.  De school houdt een dossier bij van het begeleidingstraject.    
 
 

3. Revalidatie  tijdens  de  schooluren  

• Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te 
laten volgens tijdens de lesuren.  Deze regeling is alleen van toepassing voor een 
leerplichtige leerling.  
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• De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor de revalidatie 
tijdens de schooltijden voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per 
week, verplaatsing inbegrepen. 

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

 Na ziekte of ongeval  

De school heeft een dossier met daarin :  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de 
lessen  moet plaatsvinden 

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, frequentie en de 
duur van de revalidatie blijkt 

- een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de 
ouders.  Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de 
lestijden vereist is. 

- de toestemming van de directeur voor een periode die de duur van 
de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan 
overschrijden 

  De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een 
  gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad  
  en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling  
  tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die  
  afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt  
  benadeeld.  

 
 Bij een specifieke onderwijs gerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven  

De school heeft een dossier met daarin :  

-   een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de 
lessen moet plaatsvinden 

-  een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de 
ouders.  Dit 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 het schooljaar 
een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het 
CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij 
onderworpen is. 
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-  de toestemming van de directeur die jaarlijks vernieuwd en 
gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het 
evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie 
krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de verplaatsing niet 
ten laste van de schoolverzekering.  De begeleiding van de leerling 
tijdens de verplaatsing vallen niet ten laste van de school.  
 

• 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.  

• Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een 
gemotiveerd verslag is. 

• Het staat ouders vrij om buiten de lesuren een ondersteuning of hulp te zoeken 
voor eventuele problemen van hun kind.  

• De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige 
kleuters tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen, mits een gunstig advies van het 
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 

• Voor leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) 
volgen, kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, 
verplaatsing inbegrepen. 

 

4.  Onderwijs aan huis en/of synchroon internet-onderwijs 

• Leerlingen voor wie het door chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk  
onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder voorwaarden, 
recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per week, synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

• Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

 Bij langdurige ziekte of ongeval 

• De leerling is meer dan 21 kalenderdag ononderbroken afwezig 
wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend)  

• De ouders hebben een aanvraag ingediend bij de directeur van 
de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest 
waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan 
bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.  

• De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats 
van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.   

• Kinderen die na een ononderbroken afwezigheid van 21 
kalenderdagen wegens ziekte of ongeval op weekbasis minder 
dan halftijds aanwezig kunnen zijn op school, blijven recht hebben 
op TOAH.  
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TOAH en onderwijs op school kan in dit geval gecombineerd 
worden.  

• Bij noodgedwongen verlenging van de ziekteperiode of bij herval 
binnen de 3 maanden (vakantieperiodes niet meegerekend), moet 
het kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen 
doorlopen. Er is geen nieuwe aanvraag vereist.  Wel is een medisch 
attest nodig om de nieuwe afwezigheid te wettigen.  

 Bij chronische ziekte 

• De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een 
continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden 
noodzakelijk is (bv.  nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …)) 

• De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de 
thuisschool.  De aanvraag blijft geldig voor de hele 
schoolloopbaan van de leerling op die school.  

• De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het 
kind vast en bevestigt dat het kind onderwijs mag krijgen.  De 
medische vaststelling van het chronische ziektebeeld blijft geldig 
voor de hele schoolloopbaan van de leerling op de betrokken 
school. 

• De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats 
van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 

• TOAH kan 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.  

• Synchroon internetonderwijs 

Daarnaast kan een leerling die door ziekte of ongeval tijdelijk, langdurig of 
veelvuldig niet in staat is om de lessen bij te wonen, een aanvraag indienen voor 
synchroon internetonderwijs.   

De aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be  Synchroon 
internetonderwijs is gratis.  Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd 
worden met tijdelijk onderwijs aan huis. 

 

5. Te laat komen  

• Te laat komen stoort het klasgebeuren én dit geldt voor zowel de kleuters als 
lagere schoolleerlingen.  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt naar 
school.  

• De leerlingen die te laat komen, worden in het aanwezigheidsregister als zodanig 
aangeduid.  Vanaf 15 minuten te laat komen op school, krijgen de leerlingen een 
nota in de agenda.   
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Getuigschrift basisonderwijs 
1. Getuigschrift  

• De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift basisonderwijs.   Het getuigschrift basisonderwijs wordt aangereikt 
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 verder 
schoolloopbaan.  Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de 
soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.  

 
2. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

• Gedurende de hele schoolloopbaan van jouw kind zullen we communiceren over 
zijn/haar leervorderingen.  Je krijgt inzage in en toelichting bij de 
evaluatiegegevens  o.a. op het oudercontact.   

• Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing 
van de klassenraad.  De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde 
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 klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande 
criteria:  

- De schoolrapporten van het lopende en het voorafgaande 
schooljaar.  

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar.  
- De gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem).  
- Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de 

leerling.  
- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het 

hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.  
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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.  De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen 
van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking (laatste oudercontact van 
het schooljaar), dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van 
beroep.   

 
3. Beroepsprocedure  ingeval weigering getuigschrift 

Indien je als ouders niet akkoord gaat met het niet toekennen van een getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. De beroepsprocedure verloopt als volgt :  

Let op : 

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdag, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie 
dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde 
als een oudercontact.  Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen 
(bv. via e-mail).  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 zij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste 
      beslissing opnieuw te overwegen.  De ouders ontvangen per  
      aangetekende brief het resultaat van die vergadering.  

4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van 
de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur.  Dat kan via aangetekende brief gericht aan de voorzitter van 
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de Inrichtende Macht.  

Voorzitter:  Dhr. Patrick Proot 
    VZW Saeftinghe Oostkust  

    Adres : Stadhuisstraat 4 , 8301  Knokke-Heist 

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 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.  

Het verzoekschrift 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) 
-     Het beroep geeft de redenen aan waarom het niet uitreiken van 
       het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.  
 
       Let op :  Als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet en te 
       laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroeps- 
       commissie het beroep als onontvankelijk moeten 
       afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal  
       kunnen behandelen.  
 

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 het kind en de ouders uitnodigen voor een 
gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 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. De samenstelling van de leden blijft ongewijzigd tijdens 
de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
 

8. 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 
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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 betwist 
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.  
 
 

4. Wanneer en hoe wordt het getuigschrift meegegeven ?   

• Het getuigschrift wordt overhandigd op het einde van het schooljaar tijdens het 
oudercontact.  Het  wordt enkel en alleen meegegeven met een volwassene en 
nà ondertekening van het getuigschriftendagboek.  

• Elke leerling krijgt een originele afdruk mee van het getuigschrift, alsook een kopie. 
Bij  verlies van een getuigenschrift kan een duplicaat aangevraagd worden tegen 
de kostprijs van 3 euro.  

  



 

 

42
 

         Margaretaschool  

Herstel- & sanctioneringsbeleid 
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.  

 

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 als ouder een 
begeleidende maatregel voorstellen.  De school wil hiermee jouw kind helpen tot 
het gewenst gedrag te komen.  
 
Mogelijk begeleidende maatregel kan  zijn :  
- een gesprek met de zorgcoördinator en/of directeur 
- een time-out : je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op 

vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan.  Zo kan hij/zij 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 de ouders en je kind een 
aantal afspraken vast waarop jouw 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.  

 
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.   
 
Mogelijk herstelgerichte maatregel kan  zijn :  

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen 
- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 
- een bemiddelingsgesprek  
- de KiVa-procedure die opgezet wordt door de zorgcoördinator : dit is een 

gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van de zorgcoördinator 
en/of directeur.  Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een 
oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. 
De directeur kan een tuchtprocedure, zoals hieronder beschreven, voor onbepaalde  

      tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. 
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-     een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 
Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van  
bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een 
onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 
een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om 
dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij/zij brengt je dan per brief op de 
hoogte. 
 

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.  

Mogelijk ordemaatregel kan zijn:   
- een verwittiging in de agenda 
- een strafwerk  
- een specifieke opdracht: dat kan een dienst aan de school zijn  
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie  

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.  

 

4. Tuchtmaatregelen  

Wanneer het gedrag van een leerplichtig leerling 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 h et lager onderwijs.  

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

• Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  

- Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 
opeenvolgende schooldagen 

- Een definitieve uitsluiting. 
 

• Preventieve schorsing als bewarende maatregel: 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in de kader van de tuchtprocedure 
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient 
om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie 
aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt 
deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 
preventieve schorsing gaat onmiddellijk in een duurt in principe niet langer dan 
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vijf  opeenvolgende  schooldagen.   
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen 
verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen 
die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze 
beslissing.   

 
• Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke uitsluiting 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 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 haar beslissing. In 
de 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 werd uitgesloten.  
 

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na 
de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn 
leerlingengroep.  
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De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de 
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan 
de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft je als ouder één maand de tijd om 
zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is 
je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de 
activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang 
van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
 

5. Beroepsprocedure  tegen een 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.) 
 
Ouders kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing tot definitieve 
uitsluiting.  De procedure gaat als volgt: 
 
1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur: 
 
           Voorzitter:   Dhr. Patrick Proot 
           Schoolbestuur:  VZW Saeftinghe Oostkust 
           Adres:  Stadhuisstraat 4, 8301  Knokke-Heist 
 

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 beroeps-
commissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze 
het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Het beroep moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Het beroep is gedateerd en ondertekend. 
- Het beroep moet op tijd worden verstuurd of afgegeven.  Indien te laat 

zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  
- Het beroep geeft de reden aan waarom de definitieve uitsluiting betwist 

wordt.  
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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 schoolbestuur verbonden zijn als mensen 
die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht 
van de ouders grondig zal onderzoeken. De 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 verder procedure, tenzij door 
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden.  

 
Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.   
 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het 
beroep heeft ontvangen.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten 
bij gewettigde reden of overmacht.  De schoolvakanties schorten de termijn 
van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen 
bij het berekenen van de termijn.  De zitting van de beroepscommissie kan 
wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.   
 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  Wanneer het 
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de 
school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep 
van mensen die dat niet zijn.  De voorzitter is niet verbonden aan de school 
of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor 
als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  De beroepscommissie zal de 
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 
gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 
 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, 
ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen.  De voorzitter van 
de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 
van vijf dagen met een aangetekende brief 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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Privacy 
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 
gegevens bij de inschrijving.  We vragen alleen gegevens van je kind 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.   

• De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat, ons software-
programma waarmee de 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.  

• Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook 
gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt 
enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen  
     met de directeur. 

 
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 leerling specifieke 
        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 de 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 directie binnen de tien kalender- 
     dagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
  
     Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind, zijn 
     nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van  
     een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.  
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3. Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes) 

• We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze  
website, op de facebookpagina, … De beeldopnamen gebeuren steeds met 
respect voor wie op de beelden staat. Met die opnames willen we 
geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over de 
activiteiten.  

• Bij het begin van het schooljaar vragen we de ouders om toestemming voor het 
maken en publiceren van deze beeldopnamen.  Jouw toestemming die we via 
een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan 
van je kind gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander 
doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw 
jouw toestemming.  Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw 
toestemming nog intrekken.  Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur. 

• Wij wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de 
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet 
publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 
betrokkenen.   De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer 
filmpjes of foto’s door derden worden verspreid.  

• Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht 
hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

   

4. Communicatiemiddel op onze school  

• De leerkracht is het eerste aanspreekpunt op onze school.  Een korte mededeling 
betreffende het dagelijks gebeuren kan genoteerd worden in de agenda van je 
kind.  
Het middel om een afspraak te maken bij de klastitularis, zorgcoördinator of 
directie  verloopt via mail of de telefoon (secretariaat of directeur). Bij 
afwezigheid op het secretariaat of directeur kan je een bericht achter laten op 
de voicemail.  
Mogen wij er ook op wijzen dat berichten via andere kanalen zoals Messenger, 
Whatsapp niet als officieel worden beschouwd?    

• De school beschikt over een website en een facebookpagina.  Hier kan je 
geregeld berichten terugvinden.  

• Online portfolio’s zoals Seesaw die in de klas worden gebruikt, zijn enkel bestemd 
voor een gesloten groep ouders/leerlingen.   
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5. 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 èn uitleg krijgen bij die gegevens.   

 
Ouders hebben recht op inzage in en op uitleg bij de leerlingengegevens, 
waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over je 
kind.   

• Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, kan dat.   
Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. 
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals 
medeleerlingen.  
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Vrijwilligers 
1. Algemeen  

• De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers.  De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers te informeren 
over een aantal punten.  

• Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, 
kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het 
schoolreglement op te nemen.  Op die manier is elke ouder op de hoogte.  

 

2. Verplichte verzekering  

• De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  Ingeval er 
sprake is van stoffelijke schade,  en de vrijwilligers rijden in opdracht van de 
school,  is er een vrijstelling (franchise) van ongeveer 250  euro (wordt jaarlijks 
geïndexeerd). 

• Daarnaast werd er een bijkomende verzekering afgesloten tot dekking van 
lichamelijke schade.   

• Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC Verzekeringen.  De polis ligt ter 
inzage op de bureau van de directeur.  Hier kan je alle algemene bepalingen 
nazien. 

• Een aantal gevallen worden nooit verzekerd zoals :  

- schade berokkent door kwaad opzet 
- schadegevallen berokkent in staat van dronkenschap of door het gebruik 

van ander bedwelmende producten 
- schadegevallen door het plegen van geweld op andere personen 
- schadegevallen door het kwaadwillig beschadigen en ontvreemden van 

goederen 

 

3. Vergoedingen  

• De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. Er wordt geen 
onkostenvergoeding voorzien.  

 

4. Geheimhoudingsplicht  

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.   
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Klachtenregeling 
• Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van 

het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde 
beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met ofwel de directeur 
ofwel de voorzitter van het schoolbestuur.   

• Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing.  Als dat 
wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een 
professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te 
komen.  

• Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders 
volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de 
Klachtencommissie. Deze commissie is door het 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. Dit moet 
gebeuren via een aangetekende brief.    

         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.  Hiervoor raadpleeg je de 
website van de Klachtencommissie.  
 

• 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 
maanden geleden hebben plaatsgevonden.  Er wordt gerekend van 
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.   
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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, bij 
bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, …  
 

• Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via volgende website : 
www.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.  


