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SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT, 
SCHOOLREGLEMENT EN ALGEMENE INFORMATIE 

 
I N H O U D 
 
1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Verwelkoming 
1.2. Wie is wie in onze school? 
1.3. Onze samenwerking met het CLB 
1.4. Inschrijven van leerlingen + weigeren van leerlingen 
1.5. Omgaan met gegevens van leerlingen 
1.6. Engagementsverklaring 

 
2. ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 
3. SCHOOLREGLEMENT (regelgeving)  

(zie ook infobundel onderwijsregelgeving via www.klim-op.be) 
3.1. Getuigschrift basisonderwijs 
3.2. Onderwijs aan huis  
3.3. Afwezigheden 
3.4. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse 

Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) 
3.5. Ongevallen en de schoolverzekering 
3.6. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 
3.7. Orde- en tuchtmaatregelen 

 
4. SCHOOLREGLEMENT (afspraken) 

4.1. De organisatie van de schooluren 
4.2. Eten op school 
4.3. De voor- en naschoolse opvang 
4.4. Het leerlingenvervoer 
4.5. De organisatie van de oudercontacten 
4.6. Te laat komen 
4.7. Ziekte + medicatie op school 
4.8. Huiswerk, agenda’s en rapporten 
4.9. Echtscheiding  
4.10. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
4.11. Een- en meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten)  
4.12. Kosteloos onderwijs - betalingen 
4.13. Veilig van, naar en op school 
4.14. Respect voor elkaar en voor materiaal, afspraken 
4.15. Luizen 
4.16. Zorg en leren 
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5. BIJLAGEN 
 

1 ALGEMENE INFORMATIE 

 
1.1 WELKOM 
 
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt.  We beschouwen dit als een blijk van groot 
vertrouwen: het is voor ons een voorrecht mee te mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 
 
Uw kind zal goed onthaald worden.  U mag erop rekenen dat we ons als schoolbestuur en 
schoolteam ten volle inzetten om het een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 
 
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat 
we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding.  Aarzel ook niet met ons contact op te 
nemen indien er problemen zijn.  We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze 
school. 
 
In het eerste deel ‘ALGEMENE INFORMATIE’ krijgt u een klein portret van onze lokale school.  
Onder de titel ‘Wie is wie in onze school’ stellen we u voor wie allemaal meewerkt aan de 
boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze school.  
 
In het tweede deel vragen we vooral uw aandacht voor ‘ONS OPVOEDINGSPROJECT’.  Dat is 
immers het kerndocument voor onze school.  Het verwoordt vanuit welke inspiratie en 
bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen.  Het is erg belangrijk dat u dit 
project onderschrijft.  Natuurlijk hebben we ook de medewerking en inzet van uw kind nodig.  
We zullen daar speels en tof, maar ook duidelijk en ernstig toe uitnodigen.  Vandaar ‘Onze 
oproep aan de kinderen’. 
 
In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen.  De 
overheid verwacht ook binnen het onderwijs duidelijke en eerlijke afspraken over de rechten, 
maar vanzelfsprekend ook over de plichten van de ouders en de school.  In feite is de school 
immers een minimaatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om fijn te leren 
samenleven. 
In het derde deel ‘SCHOOLREGLEMENT (REGELGEVING)’ leest u daarom in eerder serieuze taal 
wat wij u daarover van rechtswege moeten meedelen. De meeste info vindt u in de 
“infobrochure onderwijsregelgeving” die u op onze site vindt en die een onderdeel van het 
schoolreglement is. Deze brochure bevat wettelijke info die voor alle scholen hetzelfde is. 
 
In het vierde deel ‘SCHOOLREGLEMENT (AFSPRAKEN)’ presenteren we heel wat 
wetenswaardigheden over onze school. Het is prettig dat u een kijk krijgt op een doorsnee 
schooldag voor uw kind.  Bovendien ontvangt u in dit deel ook heel wat praktische informatie en 
maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte samenwerking. 
 
Tenslotte vindt u in het vijfde deel, ‘BIJLAGEN’, een aantal informatieve documenten alsook de 
gegevens van personeel en betrokken personen. 
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Het bestuur, de directie en het personeel van de school. 
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1.2 WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL ? 
 
 
Onze school bestaat uit twee vestigingen 
 

K L I M O P 
  
Gesubsidieerde Vrije Basisschool  Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool 
Adres : Losting 43    adres : Sint-Maurusstraat 1 
  3221 Nieuwrode     3220 Holsbeek 
 
telefoon:  016/ 56.09.18    telefoon :  016/ 44.97.80 
mobiel :  0474/64.90.59    mobiel :  0474/64.90.59  
email :  info@klim-op.be   email :  info@klim-op.be 

 

 
Neem eens een kijkje op onze website: 

 www.klim-op.be 
Organisatie van de school 
 
Ons schoolbestuur 
Samen met de Vrije Basisschool De Plein, Klein Langeveld 30, 3220 Holsbeek behoort onze 
school tot het schoolbestuur: 
 
vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek 
Klein Langeveld 30 
3220  Holsbeek 
 
De vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek is de inrichtende macht en als “schoolbestuur” de 
eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke 
voorschriften.  Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die 
het schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 
 

Onze school behoort  vanaf 1 september 2014 tot de scholengemeenschap ‘HAGELAND’. 
De scholen die tot de scholengemeenschap Hageland behoren zijn: 
Vrije Basisschool “Klim-Op”  Nieuwrode en Holsbeek, Vrije Basisschool “De Plein” Holsbeek, 
Vrije Basisschool “De Bosstraat” Wilsele, Vrije Basisschool “De Kinderberg” Bierbeek, Vrije 
Basisschool “De Linde” Linden, Vrije Basisschool “Sint-Jorisschool” Sint-Joris-Winge, Vrije 
basisschool “De Mozaïek” Roosbeek, Vrije Basisschool “Sint-Martinus” Lubbeek en BuBAO 
“Ten Desselaer” Lovenjoel. 
 
 

Het personeel 
De directeur, de leerkrachten, de kinderverzorgster, het beleids- en ondersteunend 
personeel en het onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.  
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs.  
Deze groepen werken wel intens samen. 
Voor de personeelslijst, zie verder ‘ORGANOGRAM’ in de bijlage. 

mailto:info@klim-op.be
http://www.klim-op.be/
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De klassenraad 
De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn 
afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding en het onderwijs 
aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling of kleuter. 
Zij geven ook advies i.v.m.: 
- zittenblijven; 
- verwijzingen naar het buitengewoon onderwijs; 
- getuigschrift basisonderwijs; 
- tuchtprocedure.  
Deze raad oordeelt in samenwerking met het CLB of een leerling of kleuter in voldoende 
mate de doelen die in het leer- en ontwikkelingsplan opgenomen zijn, bereikt heeft. De 
klassenraad baseert zich daarbij op de gegevens uit het dossier. De klassenraad vormt bij 
het einde van elk schooljaar een gemotiveerde eindbeoordeling van elke leerling. Deze 
eindbeoordeling met eventueel negatief advies voor de overgang naar een hogere klas is 
bindend, uitgezonderd de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en de 
overgang van het zesde leerjaar naar de secundaire school.  
Het is eveneens de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de 
loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen 
heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, bv. in de kleuterschool na een 
instapdatum. 
M.b.t de instap in het eerste leerjaar neemt de klassenraad een beslissing bij kinderen die 
het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het kleuteronderwijs of die vervroegd 
instappen. 
 

 
Het oudercomité – brug tussen gezin en school 
Door uw kind in te schrijven in onze school behoort u meteen tot onze groep actieve ouders 
met een hart voor de kinderen.  Indien u zich meer wil engageren, kan u lid worden van het 
oudercomité. Dit comité ondersteunt de school en heeft een luisterend oor voor de vragen en 
de noden van de ouders. Dankzij het oudercomité kan de school vele initiatieven nemen die 
het schoolgebeuren ondersteunen. Naast of met het oudercomité bieden nog vele andere 
personen zich aan voor vrijwilligerswerk.   
 
De schoolraad 
In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en 
inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. 
Elk met een eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding van onze leerlingen. 
De geledingen in de schoolraad kunnen worden samengesteld uit afgevaardigden die zijn 
aangeduid door en uit de oudervereniging en de pedagogische raad (leerkrachten).  
Samenstelling: zie bijlage. 
 
Het L.O.C. ( lokaal onderhandelingscomité ) 
Het L.O.C. is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het 
personeel.  Samenstelling: zie bijlage. 
 
 
 

De beroepscommissie 
Indien u beroep wenst te doen op de beroepscommissie dient u zich te wenden tot de 
voorzitter: 
 Vicariaat voor onderwijs 
 Beroepscommissie basisonderwijs 
 F. de Merodestraat 18 
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2800 Mechelen 
 

In deel 3.7  leest u hierover het nodige onder de rubriek “orde- en tuchtmaatregelen”. 
 

Commissie inzake leerlingenrechten 
(indien u een weigering tot inschrijving van uw kind betwist) 
Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij : 
Commissie inzake leerlingenrechten  
t.a.v. Sarah De Meerleer (Basisonderwijs)  
H. Consciencegebouw lokaal 4M11 
Koning Albert II-laan 15  
1210 Brussel. 
02/553 92 12 
commisie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 
Commissie Zorgvuldig Bestuur  
Bij deze commissie kunt u terecht met vragen of klachten i.v.m. kosteloosheid, eerlijke 
concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring, 
participatie gesubsidieerd onderwijs: 
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI 
T.a.v Marleen Broucke 
H. Consciencegebouw 1C 24 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02/533 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 
LOP (Lokaal Overleg Platform) 
Het LOP maakt afspraken over inschrijvingsperiodes, voorrangsregels, inschrijvingsbeleid. 
In de gemeente Holsbeek is er geen LOP, maar worden er afspraken gemaakt tussen alle 
scholen van Holsbeek. 
 
Interne beroepscommissie   
(ingeval van definitieve uitsluiting of voor wie geen getuigschrift kreeg) 
Kan via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur: 
vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek 
t.a.v. Leo Hertogs 
Klein Langeveld 30 
3220  Holsbeek 
 
 
1.3 ONZE SAMENWERKING MET HET CLB 
 
 

 
 

 
CLB Aarschot 
Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding 
 

Bekaflaan 63, 3200 Aarschot 
 

Tel. 016/ 56 72 39 

 
Openingsuren:  
MA. tot VRIJ.   8.30 uur tot 12 uur   
                        13.00 uur tot 16 uur 
 
DI.  ook van     16.00  uur tot 19 uur  
 
Open:  
Herfstvakantie   

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#1
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#2
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#2
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#3
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#4
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#5
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#6
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm#6
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info@clb-aarschot.be 

www.clb-aarschot.be 

Krokusvakantie 
2 dagen in de kerstvakantie 
Van 1 juli tot en met 14 juli 
Van 16 augustus tot en met  
31 augustus 

 
Het CLB-team dat de school begeleidt: 
Magda Geenen psycholoog, pedagoog, psychologisch assistent 
Marijke Pauwels maatschappelijk werker 
Heidi Baeten paramedisch werker 
Liesbeth Hoebanx arts 
Dennis Servaes administratief medewerker 
Samen vormen zij een multidisciplinair team. 
 

 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht ? 
Je kan er terecht voor informatie, advies, hulp, diagnostiek of  begeleiding in verband met de 
volgende vier domeinen:    

- Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.  

- Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.  

- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke 
ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.  

- Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen 
en als kiezen moeilijk is.  

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar 
gepaste hulp. 
 
Wie kan er terecht ? 
Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies. 
 
 
Hoe werkt het CLB ? 
De meeste activiteiten vinden plaats op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of 
scholen. Indien het CLB een begeleiding opstart is dit steeds met toestemming van de 
leerling (+12 jaar) of de ouders (leerling – 12 jaar). Het betreft vrijwillige hulpverlening.  
Ouders en leerlingen zijn echter wel verplicht hun medewerking te verlenen bij: 
-  de begeleiding van problematische afwezigheden, 
-  het medisch onderzoek,  
-  de opvolging van besmettelijke ziekten, 
-  de overgang naar het bijzonder onderwijs,  
-  de vervroegde of verlate overstap naar de lagere school.  
 
De CLB- medewerkers zijn gebonden aan verschillende wettelijke kaders (beroepsgeheim, 
privacywetgeving, sectorale regelgeving, decreet rechtspositie van de minderjarige).   
Tijdens de begeleiding worden de CLB- werking en de rechten van de leerling in de CLB- 
hulpverlening toegelicht en ondersteund met een folder. 
Doorheen de begeleiding wordt steeds het belang van de leerling centraal gesteld.    
 
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen uit. 
Het CLB noteert deze gegevens –conform de regelgeving- in het multidisciplinair CLB- 
dossier. Leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen van de 
begeleiding.  

mailto:info@clb-aarschot.be
http://www.clb-aarschot.be/
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Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie. 
De dienstverlening van het CLB is volledig gratis. 
 
 
 
 
 
Opvolging leerplicht 
Het CLB ondersteunt de school bij het uitbouwen van een preventief spijbelbeleid.  Wanneer 
een leerling 10 halve dagen afwezig is, contacteert de school het CLB.  Beiden bespreken 
samen welke stappen zullen ondernomen worden.   
 
 
Het medisch onderzoek 
Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle leerlingen die het begeleidt.  
Het doel van het medisch onderzoek is de groei en ontwikkeling van het kind te volgen en 
beginnende afwijkingen op te sporen. Zo wil men een gerichte doorverwijzing doen en/of de 
evolutie ervan opvolgen. Na het medisch onderzoek brengen de arts en verpleegkundige de 
ouders en leerling op de hoogte van de resultaten. 
Tijdens het algemene consult  wordt aandacht geschonken aan de algemene 
gezondheidstoestand.  Dit onderzoek gebeurt op het CLB:  2de kleuterklas (de leerling wordt 
5 jaar), 5de leerjaar (de leerling  wordt 11 jaar), 1ste middelbaar (de leerling wordt 13 jaar), 3de 
middelbaar (de leerling  wordt 15  jaar). 
Het gerichte consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op 
bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurblindheid, oogstand, 
gebit, …). Gerichte consulten gebeuren zo veel mogelijk op school:  1ste kleuterjaar (de 
leerling wordt 4 jaar) , 1ste leerjaar (de leerling wordt 7 jaar) , 3de leerjaar (de leerling wordt 9 
jaar). 
Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze 
medische onderzoeken (algemene en gerichte consulten). Je moet daarvoor schriftelijk 
verzet aantekenen bij de directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een 
aangetekende brief. 
Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt 
vastgesteld wordt het CLB ingeschakeld. 
Het CLB biedt gratis vaccinaties aan.  De ouders kunnen kiezen of ze hun zoon of dochter 
laten inenten bij de CLB- arts of de huisarts.  Het CLB houdt gedurende de hele 
schoolloopbaan toezicht op de vaccinatiestatus en registreert de vaccinatiedata. 
 
 
Het dossier 
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt opgestart één 
multidisciplinair dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake 
het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In 
het dossier komen enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
De regels voor de samenstelling, het behouden en de vernietiging van het CLB-dossier, 
evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de 
regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het CLB bekomen. 
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Overdracht van het dossier 
Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het 
multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd 
worden aan het  vrije CLB van Aarschot.  
De leerling of ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een 
volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. 
Als je dit niet wenst moeten de leerling of de ouders binnen een termijn van 10 dagen na de 
inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. 
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de 
verplichte CLB- opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk 
geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
 
 

Bewaring van het dossier 
De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot tenminste tien jaar na de 
datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie en tot de betrokkene minimum de 
leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.  De gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan 
beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs worden bewaard tot op het ogenblik dat de 
betrokkene de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. 
 
 
Het dossier inkijken 
De CLB-medewerker  informeert  de leerling en/of de ouders over de mogelijkheden tot 
inzage in het dossier. De leerling en/of de ouders krijgen het dossier niet in handen en 
kunnen het ook niet meenemen. De leerling (+12 jaar) en de ouders (leerling -12 jaar) 
hebben wel het recht de inhoud van het dossier te kennen. Kennisname van het CLB- 
dossier gebeurt steeds via een gesprek met de betrokken CLB-medewerkers die de 
informatie in het dossier kunnen duiden.   
 
 
Het CLB als informatiecentrum 
Je kan er informatie bekomen over : 
Het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen  van instanties zoals 
revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding, … . Kortom, je kan er terecht voor alle 
informatie die te maken heeft met zowel de medische, sociale als psychologische 
ontwikkeling van je kind.  
 
Verdere info over de werking van het CLB vindt u in de infobundel onderwijsregelgeving 
 
 
1.4 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN    
 
Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal 
meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject. 
 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch 
project van de school. Hiertoe ondertekent u voor akkoord op de fiche “verklaring van 
ouders”. U hebt dan 8 dagen de tijd om het schoolreglement nog eens grondig te bekijken en 
eventueel schriftelijk door te geven indien u niet akkoord bent. De inschrijving wordt dan 
teniet gedaan. 
 
U weet dat u bij de inschrijving een officieel document dient voor te leggen, dat de identiteit 
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van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.  Dit kan o.a. aan de hand van de SIS-
kaart, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van uw kind, 
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, of een reispas.  In principe is uw 
kind dan ingeschreven tot op het einde van het lager onderwijs.  
 
Inschrijvingsperiode: 
Voorrang leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel: donderdag 
14/1/2016  t.e.m. vrijdag 11/03/2016 (tijdens schooldagen). 
Algemene inschrijvingsperiode: vanaf  12/3/2015 (van 9.00u.  tot 11.00u. en tijdens 
schooldagen). 
Uw kind kan dit schooljaar ingeschreven worden als het geboren is in 2014 of vroeger. 
 
We stippen nog even aan dat het de klassenraad is die beslist in welke leerlingengroep van 
een bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen. Leerlingengroepen kunnen 
heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, b.v. in de kleuterschool na een 
instapdatum. 
 
Meer info vindt u in de infobundel onderwijsregelgeving 
 
Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 
maanden oud zijn.  Als uw kind 3 jaar of ouder is dan kan het al vanaf de dag van 
inschrijving naar de school komen. 
Instapdagen: 
 de eerste schooldag na de zomervakantie 
 de eerste schooldag na de herfstvakantie 
 de eerste schooldag na de kerstvakantie 
 de eerste schooldag van februari 
 de eerste schooldag na de krokusvakantie 
 de eerste schooldag na de paasvakantie 
 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 
 
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. 
 
Kleuters zijn niet leerplichtig. Maar in het belang van uw kleuter vragen wij wel uw zoontje of 
dochtertje zo regelmatig mogelijk naar school te brengen. 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wel leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs zit, is 
het toch als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig 
schoolbezoek. 
We vermelden hier ook dat u slechts het advies kan vragen uw kind een jaartje langer in de 
kleuterschool te houden of vervroegd naar het lager onderwijs te laten overstappen mits u 
advies heeft ingewonnen van de klassenraad en het CLB. Indien u overweegt uw kind nog 
een achtste jaar in het lager onderwijs te houden is in elk geval een gunstig advies van de 
klassenraad en advies van het CLB noodzakelijk. In het gewoon onderwijs kan een leerling 
minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande 
dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar geen lager 
onderwijs meer kan volgen. Voor dit achtste jaar is een gunstig advies van klassenraad en 
CLB nodig.  
 
Behoudens gewettigde afwezigheden moeten de leerlingen van het lager onderwijs en 
leerplichtigen  in het kleuteronderwijs aanwezig zijn en deelnemen aan alle 
onderwijsactiviteiten . Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, 
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eventueel aanpassingen gebeuren. 
 

 
 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar. 
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige 
basisschool indien het aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 

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. 

 
Weigeren van leerlingen – Maximum aantal inschrijvingen 
Meer info hierover vindt u in de infobundel onderwijsregelgeving. 
 
Het schoolbestuur heeft op 24 juni 2010  beslist een maximumcapaciteit in te voeren.  
Omwille van materiële omstandigheden beperken wij de inschrijvingen tot 28 in de 
kleuterschool en 28 in de lagere school.  Elke bijkomende leerling wordt geweigerd.  Elke 
geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument met motivering en  wordt op het 
inschrijvingsregister geschreven.  
 
De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde 
schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de 
instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni  van het 
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  
Kinderen worden ingeschreven tot zolang de veiligheid wegens materiële omstandigheden 
niet in het gedrang komt.  Het schoolbestuur beslist autonoom over het maximum aantal 
kinderen per klas.  Als op basis van de telling van 1 februari meer lestijden toegewezen 
worden kan hiervan afgeweken worden. 
 
De school wil tegemoet komen aan de zorgvragen van elk kind. Daarom wordt bij inschrijving 
ook gevraagd of er een inschrijvingsverslag of attest buitengewoon onderwijs bestaat voor 
het kind.  
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 
schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg 
met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de 
leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang 
te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. 
 
Indien na het overleg met de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, 
wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van 
de bevestiging van de disproportionaliteit. 
 
Wanneer je kind niet  beschikt over een verslag dat toegang tot het buitengewoon onderwijs, 
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de 
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert 
de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en 
nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de 
inschrijving van de leerling voor het daarop volgende schooljaar te ontbinden. 
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Een klachtenprocedure bij de Commisie inzake leerlingenrechten is mogelijk. 
 
 

Schoolverandering in de loop van het schooljaar 
 
Als u een schoolverandering wenst, is het uw nieuwe school die dit administratief in orde 
maakt. Voor een overschakeling naar het bijzonder onderwijs hebt u een inschrijvingsverslag 
nodig. We appreciëren het wel indien u ons verwittigt. 
Om het mogelijk te maken dat een school een nieuwe leerling snel, efficiënt en gericht kan 
begeleiden in het van belang dat deze school informatie doorkrijgt van de oude school. De 
overdracht gebeurt (enkel) voor die gegevens die betrekking hebben op de 
onderwijsloopbaan van de leerling. Moest U hiermee niet akkoord zijn, verwachten we dat u 
zelf contact met ons opneemt. 
 
Co-schoolschap 
“Co-schoolschap” is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft.  
Aangezien dit wettelijk niet toegelaten is, zullen wij als school hier dan ook niet aan 
meewerken. 
 

 
 
 
1.5         OMGAAN MET LEERLINGGEGEVENS 
 
De school houdt rekening met de privacywetgeving.  Ouders krijgen de garantie dat alle 
persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van 
de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Ouders hebben het recht deze 
gegevens, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf, op te vragen en zo 
nodig te laten verbeteren en een toelichting te krijgen. Daarna kan u indien gewenst ook een 
kopie opvragen (kosten: zie bijlage). 
Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de 
directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer.”   
 
Er kan in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk 
document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau 
optimaal te laten verlopen.  Dit document kan relevante informatie bevatten over de 
onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, 
leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz. 
Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze 
gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de 
directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de 
hoogte. 
 
De school publiceert geregeld foto’s/ filmpjes van leerlingen op de website, Facebook,…. De 
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Het 
ondertekenen voor akkoord met het schoolreglement geldt als toestemming voor de 
publicatie van  de foto’s/ filmpjes en sfeerbeelden. 
Indien u niet wenst dat een foto met daarop uw kind op de website/ Facebook verschijnt, 
vragen we u dit uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan de directie. Dit kan op elk moment van 
het schooljaar. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer 
publiceren.  
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1.6  ENGAGEMENTSVERKLARING  
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 
verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Met de inschrijving van uw kind in onze 
school verklaart u zich hiermee akkoord. 
 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

 
Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin 
van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de 
leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Wij verwachten dat u steeds 
ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan 
zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Wij engageren ons om dan steeds 
te zoeken naar een alternatief overlegmoment. 
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak verwachten wij dat u 
zelf een gesprek aanvraagt met de leerkracht van uw kind of met de zorgcoördinator. Wij 
engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van 
uw kind.  
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

 
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Hiervoor moeten wij de 
afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.  
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons ’s 
morgens (voor 9.00u.) verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Kinderen die 7 jaar zijn en 
nog een jaar in de kleuterklas blijven, hebben leerplicht. 
 
 
 
 
 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

 
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw 
kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem.  
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 
begeleiding en anderen constant. We zullen in overleg met u aangeven wat u van de school 
kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.  
In de kleuterschool kunnen externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten, …) tijdens de 
schooluren ingeschakeld worden. In de lagere school staan we dit om organisatorische 
redenen niet toe. 
 
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft.  
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 
school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling.  
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

 

 

huistaak, bij het leren van zijn lessen, … ;  

rvoor te zorgen dat er een tolk 
is (volgens de gemeentelijke regels);  

 

 

stalige cultuurgroep;  

kunsten, …);  

-programma’s te laten kijken en er samen met 
hem/haar over te praten;  

elijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren;  

 

 

iotheek en er uit voor te lezen of 
uw kind zelf te laten lezen;  

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders;  

geld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;  

 

 
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 
maatregelen (taaltraject/taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind 
weg te werken.  
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2 ONS PEDAGOGISCH PROJECT 

 
 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project 
van onze school staan en deze mee dragen. 
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.  U 
kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. 
 
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een 
kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de 
katholieke traditie.   
 
Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.  We nodigen 
alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: 
 de ontmoeting van elkaar in verbondenheid; 
 de verdieping in de Bijbelse Boodschap; 
 de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; 
 het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met 

elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. 
 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke 
levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. 

 
De pijlers van ons opvoedingsproject 
 
We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te 
voeden. 
 
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud.  We staan dan ook voor de 
uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst.  Voor onze kinderen en voor 
onszelf. 
 
We geloven dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen 
van hoop en leven vanuit het evangelie. 
 
Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project. 
 
1   ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN 
 
Uw kind is op zoek naar geluk.  Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg 
tonen naar het goede leven.   
 
Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hun waarden voorleven waarin we zelf 
geloven:   
zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 
verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden.  
 
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken.  Onze kinderen moeten 
immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan 
heeft. 
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2   ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING 
 
Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig.  We streven er dus naar 
alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te 
leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.   
We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij.  We 
hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor 
te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige 
samenleving.  We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school. 
 
We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat 
schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen dat er  een 
‘Goedheid’ is die hun veel vertrouwen kan schenken. 
 
 
3   ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN 
 
Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. 
We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft.  Voor kinderen die dat nodig 
hebben, zoeken we naar een aangepaste opvang.  Natuurlijk rekenen we ook op een 
oprechte inzet van elk kind zelf. 
 
We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm 
aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk.  Voor deze ‘armoede’ proberen 
we ook aandacht te hebben. 
 
Als opvoeders met een voorliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor 
leerzwakke en leervertraagde leerlingen.  Voor deze groep zoeken we naar aangepaste hulp 
en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.   
 
We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen.  Tegelijk nodigen we uit oog 
te hebben voor wie weerloos is, voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij en nemen 
we de uitdaging aan om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een 
eerlijke wereld.   
 
 
4   ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE 
 
Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. 
 
Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 
We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. 
 
We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid:  kinderen moeten voelen dat we van 
‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en 
bezighoudt. 
 
Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding:  kinderen hebben nood 
aan opvoeders die “neen” durven zeggen en hen durven confronteren met grenzen.  Van het 
kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren. 
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5   ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING 
 
In onze school bekennen we kleur.  We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke 
mate doodgezwegen wordt want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 
 
We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden 
hebben.  Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de 
ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een 
verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.   
 
Hopelijk zullen uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die 
op onze school voelbaar is.   
 
6    ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING 
 
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk 
om te zetten.  
Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind.  Zonder deze 
‘samenwerking’ lukt het ons niet.  Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige 
helpers zoals het CLB en de steun van de lokale gemeenschap. 
Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als 
oudergroep.  Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar 
eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk onze bijdrage te 
leveren in de opvoeding van onze kinderen.  
 
 
Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie. 
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ONZE OPROEP AAN DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Op school zijn we met veel kinderen.  We willen dat het er ordelijk en netjes aan toe gaat, 
zodat we goed kunnen studeren en prettig kunnen samenwerken en spelen. 
Dat kan niet als elk kind zo maar doet wat het wil.  Daarom maken we afspraken ! 
Afspraken waaraan iedereen zich moet houden.  Zo wordt het fijn in onze school. 
 
 
1. We starten de dag goed. 
 
 Ik volg de kortste of de veiligste weg naar school en zorg ervoor dat ik niet voor 8.15 uur 

toekom. 
 Ik ben steeds tijdig op school. 
 Op de speelplaats leid ik ook mijn fiets aan de hand. 
 Ik plaats mijn fiets keurig in het fietsenrek. 
 Mijn boekentas zet ik op de afgesproken plaats. 
 Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 
 Bij het tweede belsignaal ben ik stil in de rij. 
 Jas, muts, sjaal en handschoenen hang ik ordelijk aan de kapstok in de gang. 
 
 
2. Op de speelplaats 
 
 Ik blijft zonder toelating niet in de klas tijdens de speeltijd. 
 Ik verlaat de speelplaats niet zonder toelating van de leerkracht die toezicht houdt. 
 Ik speel enkel op de speelplaats en mits toestemming in de tuin. 
 Ik speel niet ruw.  Stampen en slaan horen er niet bij.  
 Iedereen mag meedoen ! 
 Ik hou me aan de afspraken van het spel = eerlijk spelen. 
 Wanneer ik iets beschadig, meld ik dit zo vlug mogelijk aan de leerkracht die toezicht 

houdt. 
 Ik speel niet met elektronisch speelgoed zoals computerspelletjes en walkmans of met 

namaakwapens. 
 Bij regenweer speel ik onder het afdak. 
 Stop de afvalberg!  Ik breng in plaats van drinkdoosjes een drinkbusje mee dat ik het hele 

jaar kan gebruiken. 
 Snoep en frisdranken horen niet thuis in onze school. 
 Een appel of een droge koek kan even lekker zijn. 
 Papiertjes en afval gooi ik in de juiste vuilnisbak. 
 Wie met opzet papiertjes op de grond gooit, krijgt een ‘opruimtaak’. 
 Ik beschadig geen bomen, planten, banken of spelmateriaal. 
 Banken dienen om op te zitten, niet om op te staan. 
 Bij mooi weer kunnen we spelen in de zandbak. 
 Ik schud steeds het zand van me af voor ik naar de rij stap. 
 Mijn koek, banaan of sinaasappel eet ik buiten de zandbak. 
 Ik gooi schillen en papiertjes eerst in de vuilnisbak voor ik ga spelen. 
 Er wordt geen zand buiten de zandbak gedragen.  Ik gooi niet met zand. 
 De leerlingen die ’s middags thuis gaan eten, komen ten vroegste om 12.30 uur terug 

naar school. 
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3. Winterpret 
 
 Op glijbanen glijden alle kinderen in dezelfde richting. 
 Sneeuwballen gooien mag, mits toelating van de toezichthoudende leerkracht en op de 

afgesproken plaats. 
 We gooien nooit naar het hoofd. 
 Ik stop geen sneeuwballen in andermans kleren. 
 Kinderen hinderen bij het glijden of doen vallen bij ijzel is gevaarlijk en dus verboden. 

 
 

4. In de toiletruimte 
 
 Voor het spel ga ik eerst naar het toilet. 
 Ik spoel het toilet door na ieder gebruik. 
 Ik was mijn handen en droog ze af. 
 Wanneer ik merk dat het toiletpapier op is, verwittig ik de leerkracht op de speelplaats. 
 De toiletruimte is geen speelplaats.  Ik ga zo vlug mogelijk naar de speelplaats. 
 In de winter sluit ik steeds de buitendeur. 
 
 
5. In de eetzaal 
 
 Als ik ’s middags blijf eten op school, ga ik netjes in de rij staan.   
 Mijn boterhammen zitten in een brooddoos met mijn naam op.   
 Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee. 
 Ik ben stil en op het teken van de leerkracht mag ik binnen gaan. 
 Ik neem mijn brooddoos uit de bak en ga rustig zitten. 
 Mijn brooddoos blijft dicht tot na het gebed. 
 Na het gebed eet ik in stilte. 
 In de eetzaal is het rustig tot we naar buiten gaan. 
 
 
6. Omgangsvormen 
 
 Ik groet volwassenen, kinderen, leerkrachten en directie op een beleefde en spontane 

manier. 
 Ik antwoord steeds met twee woorden. 
 Aan de deur, poort … verleen ik voorrang aan ouders, bezoekers, leerkrachten en 

directie. 
 Eerlijk en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd op onze school. 
 Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.  Topjes met spaghettibandjes 

of blote buik draag ik thuis. 
 In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.   
 Wanneer ik iets niet begrijp vraag ik om uitleg voor, na of tijdens de les. 
 Wanneer iemand een lange tijd ziek is, ben ik bereid om notities aan te vullen voor mijn 

zieke klasgenoot. 
 
 
7. Gymles en zwemmen 
 
 Voor de gymles draag ik aangepaste kledij: een groene bermuda, het witte school-T-shirt 

en witte gympantoffels.  Deze zijn met mijn naam getekend. 
 Voor elke vakantie neem ik mijn gymkledij mee naar huis voor een wasbeurt. 
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 Ik eet of drink niets op de bus van en naar het zwembad. 
 In het zwembad houd ik me aan het reglement. 
 Ik maak geen gebruik van de automaten met snoepgoed. 
 Als ik niet kan gaan zwemmen, breng ik een briefje van mijn ouders mee. 
 Indien ik meer dan één keer niet mag gaan zwemmen bezorg ik een doktersattest aan 

mijn leerkracht. 
 
 
8. Schoolmateriaal 
 
 Ik draag zorg voor al het schoolmateriaal (banken, boeken …) dat ik mag gebruiken. 
 Bij aangerichte schade zullen kosten aangerekend worden om het materiaal te herstellen 

of te vervangen. 
  
 
9. Weer naar huis 
 
 Op teken van de juf ruim ik op en maak mijn boekentas in orde. 
 Op het teken van de leerkracht gaan we samen naar buiten. 
 Als ik na schooltijd niet word afgehaald, wacht ik op de bankjes op de verantwoordelijke 

voor de opvang. 
 
 
10. Opvang 
 
 Ook in de opvang gedraag ik me beleefd. 
 Ik mag spelen, maar ik ruim voor ik naar huis ga het speelgoed of ander materiaal op. 
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3 SCHOOLREGLEMENT (regelgeving) 

 

I.v.m. alle onderstaande punten vindt u meer info in de infobundel 
onderwijsregelgeving op  www.klim-op.be  onder schoolbrochure 
 
 
3.1 HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 
 
Het schoolbestuur kan op voordracht en na de beslissing van de klassenraad een 
getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het lager onderwijs 
die in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, 
hebben bereikt. 
 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

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

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

hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.  

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

klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau 

zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te 

vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

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

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

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

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

het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding van het 
aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs, dat door de directie afgeleverd 
wordt. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt 
toegekend. 
De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 

 De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar, 

 De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar, 

 De gegevens uit het 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. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
 
 
Beroepsprocedure tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift : 
Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

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

http://www.klim-op.be/
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1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, 
een overleg aan bij de directeur. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop de rapporten werden uitgedeeld.  
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. Na het overleg beslist de directeur om de 
klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 

3. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekend brief op de 
hoogte van de beslissing. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders  via een aangetekende brief beroep indienen bij de 
voorzitter van het schoolbestuur. (gegevens zie in bijlage) 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 
waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die 
aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  
De beroepscommisie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen 
je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal 
staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven 
van de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september  via een aangetekende brief 
door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 
 
3.2 ONDERWIJS AAN HUIS 

 
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer 
dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde 
voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden.  
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een 
medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar 
wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school 
verblijven. 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs 
aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te 
stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact opnemen 
met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live 
deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over 
opvolging en evaluatie.  
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 
deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 
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Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 

 
3.3 AFWEZIGHEDEN 
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. Dat attest kan afkomstig zijn van een arts, 
een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals een 
bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden 
zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijvoorbeeld 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 zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

   
Andere afwezigheden: Overige afwezigheden staan beschreven in de infobundel 
onderwijsregelgeving. 
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 
voorhand met de directie.  
De directeur beslist over het aan een leerling toegekend aantal gewettigde afwezigheden om 
“persoonlijke redenen”. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een ouder voorafgaand 
een aanvraag indienen bij de directeur die dit op zijn beurt goed- of afkeurt.  

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: een bewijs van de diagnose moet 
terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. 

 

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

 
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 de betrokken ouders en hun kinderen 
van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is. Na 30 halve 
dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten.  
 
 
 
3.4  GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET AFKOMSTIG 
IS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN 
AFHANGEN (RECLAME- EN SPONSORBELEID) 
 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een 
schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de 
sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.  Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het 
noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. 
Voorbeelden van sponsoring zijn 
- gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 



 

Schoolbrochure VBS Klim-Op Nieuwrode en Holsbeek 2015-2016 
 
 
 Pagina 25 
 

- gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 
- gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en 

schoolreizen; 
- sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten. 
Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip 
sponsoring. 
Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst wordt rekening gehouden met de wettelijke 
aanwijzingen. Reclame en sponsoring mogen niet onverenigbaar zijn met de pedagogische 
en onderwijskundige taken en doelstelligen van de school. Dit principe betekent dat er geen 
schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak 
en fatsoen. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
 
Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt.  Zelfs 
als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat 
waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband 
worden geconfronteerd.  Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de 
sponsorovereenkomst verantwoord is. 
 
 
3.5 ONGEVALLEN EN DE SCHOOLVERZEKERING 
 
Ons schoolbestuur heeft voor onze school een verzekering ‘Kosten van geneeskundige 
verzorging’ afgesloten bij KBC Verzekeringen Kantoor Hendrickx, Leuvensebaan 141, 3220 
Holsbeek. 
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal 
waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongeval van en naar de school, 
indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale  tijdspanne. 
 
 
Wat te doen bij een ongeval? 
 
 U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest 

van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. Eventueel ontvangt u in de 
school  ook nog een attest van tussenkomst van het ziekenfonds. 

 U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. 
Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van 
de onkosten blijkt. 

 De verzending van de documenten gebeurt door het secretariaat in de school. 
 Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven,  moet 

de aangifte onmiddellijk na de eerste medische vaststellingen ingezonden worden via de 
school. Dit geldt eveneens voor kwetsuren aan de tanden. 

 
Aandacht! 
 We vestigen er uw aandacht op, beste ouders, dat uw kind op school en daarbuiten zelf 

verantwoordelijk is voor zijn of haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat het mee naar 
school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. 

 KBC verleent enkel tussenkomst voor schade aan brillen indien het kind ook een 
lichamelijk letsel opliep als gevolg van het schoolongeval. 

 De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk 
worden gesteld. Juwelen, armbanden, kettinkjes e.d. laten de kinderen dus beter thuis.  
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Vrijwilligers 
 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De 
nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de 
scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen.  Omdat elke ouder een 
schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 
organisatienota in het schoolreglement op te nemen.  Op die manier is elke ouder op de 
hoogte. 
 
Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers.  Het verzekeringscontract werd afgesloten bij  KBC 
Verzekeringen Kantoor Hendrickx, Leuvensebaan 141, 3220 Holsbeek. (polisnummer 
288320737) 
 De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.   
 
Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht.  De organisatie voorziet in geen 
enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 
Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk.  Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk 
de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn 
zware fout.  Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. 
 
Discretie 
Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/ haar zijn toevertrouwd. 
 
 
3.6 ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN 
 
De school beslist autonoom (eventueel in samenspraak met de bevoegde overlegorganen ) 
hoe ze haar lager onderwijs inricht. Het is de directeur die beslist bij welke leerkracht en in 
welke leerlingengroep uw kind wordt ondergebracht. 
 
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB  en na de ouders 
gehoord te hebben of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. 
Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit 
voor het kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders 
schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. 
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.   
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum.) 
 
Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de 



 

Schoolbrochure VBS Klim-Op Nieuwrode en Holsbeek 2015-2016 
 
 
 Pagina 27 
 

overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair 
onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. 
 
 
3.7  ORDE– EN TUCHTMAATREGELEN 
 
We hopen dat we het orde- en tuchtreglement - als middel om de goede gang van zaken in 
onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren - uiterst weinig of nooit zullen moeten gebruiken. 
Wanneer uw kind toch de goede werking van de school zou hinderen of het lesverloop zou  
storen, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende 
gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
- een verwittiging (in de agenda) 
- een strafwerk 
- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school. 
Tegen deze ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
 
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 

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

psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of 

anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 

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 of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

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

dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 

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

de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 

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

eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe 

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

directeur motiveert deze beslissing. 
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Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

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

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

procedure gevolgd: 

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

samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid 

met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

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

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

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

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

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

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

tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

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

schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan 

de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de 

beroepsmogelijkheden. 

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

definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). 

Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school 

ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 

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

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

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

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

schrijven. 

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

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

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

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

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

en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

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

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

op school aanwezig, maar neemt geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
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directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 

gaat als volgt: 

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

kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne 

beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van 

het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen 

voor deze interne beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per 

aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze 

beslissing is bindend voor alle partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

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

procedure gaat als volgt: 

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

kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de 

voorzitter van het schoolbestuur. 

VZW Katholiek Basisonderwijs, t.a.v. De heer Hertogs L., Klein Langeveld 30, 

3220 Holsbeek 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep 
behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 
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De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een 

gesprek. Jullie kunnen jullie daar laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het 

schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 

 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 

vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven 

van de vormvereisten. 

 

2. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing 

binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

 

 

 

 

 
 

4 SCHOOLREGLEMENT (afspraken) 

 
 
4.1 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN  
vestiging Nieuwrode 
 
Openingsuren 
Aanvang van de lessen: 
 van 08.50  tot 12.00 uur ( woensdag tot 11.35 uur ) 
 van 13.00  tot 15.45 uur ( vrijdag van 13.20 tot 15.00 uur ) 
 
Vanaf 8.15 uur houden de leerkrachten toezicht op de speelplaats. 
Om 8.45 uur wordt er gebeld.  Zorg dat uw kind tijdig op school is ! 
 
Mogen we u ook vragen de leerkrachten niet op te houden als er gebeld is en na het eerste 
belsignaal de speelplaats te verlaten. Als u de leerkracht graag spreekt, probeer het voor of 
na de lesuren te doen. Deze afspraak geldt ook voor de kleuterleidsters.  Ze hebben hun 
aandacht nodig voor alle kleuters. 
 
Speeltijden 
 van 10.30  tot 10.45 uur 
 van 14.40  tot 14.55 uur 
Tijdens de speeltijden is er toezicht door de leerkrachten. 
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Vestiging Holsbeek 
Openingsuren 
Aanvang van de lessen: 
 van 08.50  tot 12.00 uur  
 van 13.00  tot 15.45 uur ( donderdag tot 15.20u. en vrijdag van 13.20u. tot 15.00u. ) 
 
Vanaf 8.30 uur houden de leerkrachten toezicht op de speelplaats. 
Om 8.45 uur wordt er gebeld.  Zorg dat uw kind tijdig op school is ! 
 
Mogen we u ook vragen de leerkrachten niet op te houden als er gebeld is en na het eerste 
belsignaal de speelplaats te verlaten. Als u de leerkracht graag spreekt, probeer het voor of 
na de lesuren te doen. Ze hebben hun aandacht nodig voor alle kleuters. 
 
Speeltijden 
 van 10.15  tot 10.30 uur 
 van 14.40  tot 14.55 uur 
Tijdens de speeltijden is er toezicht door de leerkrachten. 
 
 
Toegang tot de klaslokalen of andere lokalen 
Tijdens de speeltijd zijn de kinderen op de speelplaats. Niemand mag alleen in de klas 
blijven. In de toiletten mag niet gespeeld worden. 
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen.  Enkel bij 
ernstige redenen kan aan de ouders de toestemming gegeven worden om de leerkracht te 
storen.  Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen een 
gesprek op een ander moment te laten plaatsvinden.  De directeur kan altijd aanwezig zijn bij 
een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).   
 
 
4.2  ETEN OP SCHOOL 
 
In de voormiddag is er een eetkwartiertje in elke kleuterklas voorzien.  U kan daarvoor een 
boterham, koek of geschild fruit meegeven.  De kleuters kunnen dan drinken.   
Woensdag is fruitdag op school. 
 

’s Middags kunnen de leerlingen van de lagere school en de kleuters in de eetzaal blijven 
eten onder toezicht en met hulp van de middagtoezichters. 
De ruimte van de eetzaal is echter beperkt.  Kinderen die ’s middags naar huis kunnen gaan, 
eten dus best thuis hun boterhammen op.  
Als uw kind tijdens de middag of na schooltijd meegaat met vrienden of vriendinnetjes, dan 
dient u de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (in agenda of heen- en 
weermapje). 
 
Kinderen die om 12 uur niet tijdig afgehaald zijn, gaan naar de eetzaal. 
De leerlingen zijn vrij drank IN EEN DRINKBUS mee te brengen (water of bruiswater) Vanaf 1 
september 2011 wordt er voor het middagtoezicht een bijdrage van de ouders gevraagd. De 
afrekening gebeurt via de schoolrekening per trimester (eerste trimester €25, tweede 
trimester €20 en derde trimester €20) Wie minder dan 15 middagen op school blijft eten, 
betaald €5 per trimester. 
 
 
Over volgende principes werd een akkoord bereikt in de verschillende schoolraden: 
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-Vanaf het derde kind dat gelijktijdig aanwezig is, worden geen kosten aangerekend.  
-Indien u recht hebt op een studietoelage, kan u een sociaal tarief aanvragen. U komt 
daarvoor met het bewijs van ontvangst van de studietoelage (of een bewijs van het vorig 
schooljaar) naar de school om afspraken te maken. 
-Op het einde van het kalenderjaar wordt er door de school een fiscaal attest uitgereikt en 
kan u een gedeelte via de belastingen recupereren. 
 
 

 

Snoepvrije school 
Wij willen de kinderen gezond leren eten!  Zorg dus best voor een voedzaam tussendoortje: 
een stukje fruit, een droge koek, boterhammen… 
 
 
Soep op donderdag (vestiging Nieuwrode) 
Vanaf begin november tot eind maart bieden we iedere donderdag  soep aan. De soep wordt 
vers gemaakt.  De kinderen die soep wensen kunnen een soepkaart kopen via de leerkracht. 
De prijs voor soep bedraagt €0,70. Er zijn soepkaarten van 3,5 euro en van 7 euro. 
 
 
Fruit op woensdag 
Fruit mag en kan alle dagen. Voor de kleuters liefst geschild en in potje. 
Op woensdag is het fruitdag, dan krijgen alle kinderen een stuk fruit aangeboden door de 
school. Het fruit is vers en het aanbod is bijzonder gevarieerd. Wij vragen dan ook om die 
dag geen koek mee te geven met uw kind. Een boterham kan indien uw kleuter geen fruit 
wenst te eten. 
 
 
Milieu op school  (MOS) 
Verminder de afvalberg!  We werken er verder aan… We vragen om geen wegwerpdoosjes 
mee te geven naar school.  Drinkbussen zijn een milieuvriendelijke oplossing. We vragen 
met aandrang om tussendoortjes mee te geven in een herbruikbaar doosje. Papiertjes van 
koekjes en dergelijke blijven thuis.  
 
 
4.3 DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 
Op aanvraag van de ouders werd er door de ouderraad voor - en naschoolse opvang 
georganiseerd.  
 
 
De opvang gebeurt in de opvangklas:  
- ’s morgens  van 7.00 tot   8.15 uur (tot 8.30 in Holsbeek) 
- ’s avonds   van 16.00   tot 18.00 uur 
- vrijdagavond van 15.15   tot 18.00 uur 
- woensdag  van 11.50   tot 12.45 uur 

De kinderen kunnen met de gemeentebus mee naar de opvang in Kortrijk-Dutsel  tot 18u. 
 
Om in orde te zijn met de verzekering vragen we u om ’s morgens uw kinderen tot achter de 
schoolpoort of tot in de opvangklas (refter) te brengen.  Ze mogen in geen geval alleen op de 
speelplaats blijven want voor 8.15 uur is de school niet verantwoordelijk voor eventuele 
ongevallen of materiële schade.   
Vanaf  8.15 uur voorziet de school toezicht op de speelplaats. (Vanaf 8.30 vestiging 
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Holsbeek) 
Ook ’s avonds gaat de opvang door in de refter (vestiging Nieuwrode). 
 
HUISWERKKLAS: 
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen naar de huiswerkklas komen van 
16u00 tot 16u30. Ze werken in stilte aan de opdrachten<; 
Bijdrage: €2 , de leerling mag dan tot 17u in de opvang blijven. 
 
4.4 HET LEERLINGENVERVOER 
Onze school richt geen leerlingenvervoer (schoolbus) in. 
 
 
4.5        DE ORGANISATIE VAN DE OUDERCONTACTEN 
 
Elk schooljaar voorzien we een informatieavond (begin september) en oudercontacten.  
Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze 
school betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Ze worden ook 
ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.  Via een aparte 
brief of de schoolkalender zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden. 
Het is ook nodig de agenda van uw zoon of dochter geregeld na te kijken en te 
ondertekenen.  
Op deze wijze krijgt u nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie door 
u werd gelezen. We bevelen aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen: zo volgt u 
eveneens de ontwikkeling van uw kind. Vanzelfsprekend is ook het rapport een belangrijk 
communicatiemiddel tussen u en de school. 
 
 
Indien u een persoonlijk niet-georganiseerd contact wenst met de directeur of één van de 
leerkrachten of begeleiders kan dat, na overleg met de directeur, tijdens de schooluren of op 
afspraak. 
 
 
4.6  TE LAAT KOMEN 
 
Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 
Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas.  Tijdig aanwezig zijn 
is veelal  een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. 
Daarom: zorg er voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt. 
 
Voor kinderen die toch te laat zijn gelden de volgende richtlijnen: 
 
 Leerlingen van de lagere school die te laat komen verontschuldigen zich bij de juf. 
 Kleuters die te laat komen, worden door hun ouders of grootouders tot in de kleuterklas 

gebracht. 
 
 
4.7  ZIEKTE   EN   GEBRUIK MEDICATIE 
 
Een ziek kind hoort niet thuis op school. We verwachten dan ook dat u zelf voor opvang 
zorgt. Wanneer het kind zich terug beter voelt en vrij is van besmettingsgevaar, heten we het 
graag terug welkom. Indien het nodig is dat een leerkracht medicatie toedient, kan dit enkel 
met een schriftelijke aanvraag met daarop de juiste dosering en toedieningswijze, 
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ondertekend door de dokter. Hiervoor wordt een standaarddocument voorzien, als bijlage bij 
het schoolreglement, alsook terug te vinden op de website van de school.  
  
De volgende procedure wordt voorzien: 
 
1. Eerste hulp toepassen bij ongevallen.  
 Voor dringende geneeskundige zorgen tijdens de schooluren doen wij beroep op een dokter 
(dichtstbijzijnde). Enkel indien de toestand van het slachtoffer dat toelaat, kan  het vervoerd 
worden  met een gewone auto, bij voorkeur op de achterbank. In geval van twijfel wordt een 
ziekenwagen opgeroepen. 
2.  Toezien op het gebruik van geneesmiddelen op doktersvoorschrift  
Personeelsleden mogen toezien op het gebruik van medicatie, enkel mits voorschrift van een 
arts. Op school kunnen geneesmiddelen enkel oraal (door de mond), percutaan (door de 
huid heen, bijvoorbeeld door inwrijving), via oogindruppeling of via oorindruppeling 
ingenomen worden: het verzoek om toe te zien op gebruik medicatie wordt minimaal bij het 
begin van elk trimester hernieuwd. 
 
3. Een zieke leerling opvangen en zo nodig doorverwijzen 
Wanneer leerlingen zich te ziek voelen om de les te volgen, worden de ouders of een andere 
contactpersoon verwittigd. Wanneer niemand bereikbaar is, wordt de (dichtstbijzijnde) dokter 
gecontacteerd. Er is een verzorgingslokaal voorzien: het bureel van de directeur. 
De inhoud van de medicijnkast wordt in overleg met een arts bepaald. Hierin zitten geen 
pilletjes of siroopjes, maar enkel een zeer beknopte lijstje van eenvoudige, algemeen 
gangbare middelen (ontsmettingsmiddel, zalf tegen insectenbeten en brandwonden, 
verband, wondpleisters,…). Er kunnen geen andere aan leerlingen gegeven worden.   
De leerling wordt na het nemen van de medicatie voortdurend geobserveerd. 
 Elk gebruik van geneesmiddelen noteren we in het geneesmiddelenregister. 
 
4. Andere verpleegkundige of medische handelingen dan hierboven beschreven mogen 
onder geen beding gesteld worden door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 
 
Concreet wil dit vooral zeggen dat wij uw kind geen pijnstillend / koortswerend middel 
kunnen geven, ook niet als u daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft. 
 
 
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 of bij een afwezigheid van meer dan drie 
opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest vereist.  De ouders verwittigen de school 
zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.  
 
Voor niet-schoolplichtige kleuters zijn medische attesten niet nodig. Voor de goede gang van 
zaken hebben we wel graag dat u de school verwittigt. 
 
Omdat de schooldirectie verplicht is (een vermoeden van) bepaalde ziekten bij leerlingen en 
personeel te melden aan het CLB en de gezondheidsinspectie, vragen wij u zo snel mogelijk 
de school op de hoogte te brengen als uw kind of één van de huisgenoten lijdt aan één van 
de onderstaande ziekten:  
Buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, 
besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, 
rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de 
gladde huid, mollusca contagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.  
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4.8 HUISWERK, AGENDA EN RAPPORTEN 
 
Schoolagenda 
In de lagere school heeft ieder kind een schoolagenda. De agenda is een 
communicatiemiddel tussen ouders en school.  De ouders van de eerste en de tweede graad 
worden verzocht de agenda dagelijks te tekenen en er hun eventuele opmerkingen in te 
vermelden. De ouders van de derde graad tekenen op vraag van de leerkracht. Op deze 
wijze krijgt u nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie door u werd 
gelezen.   
We bevelen aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen: zo volgt u eveneens de 
ontwikkeling van uw kind.  Vanzelfsprekend is ook het rapport een belangrijk 
communicatiemiddel tussen u en de school. 
De leerkracht van de eerste en tweede graad kijkt dagelijks de agenda na, in de derde graad 
gebeurt dit wekelijks. 
Voor de kleuters gebeurt deze uitwisseling van informatie in het heen-en-weermapje. 
Indien er vragen of problemen zijn, mag u natuurlijk contact opnemen met de directie. 
 
 
Huistaken 
De leerlingen krijgen schriftelijke huistaken en/of opdrachten zoals lessen leren en 
documentatie zoeken. Het door de leerkrachten opgegeven huiswerk maken de leerlingen 
met de grootste zorg én ook persoonlijk. De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven 
lessen te leren.  De klasleerkracht kan én mag deze leerstof mondeling of schriftelijk toetsen. 
Als het kind de taak niet begrijpt of verhinderd is de huistaak te maken, schrijven de ouders 
best een nota voor de leerkrachten in de agenda van het kind.  Leerlingen die het werk 
vergeten, maken de huistaak tegen de volgende dag.  De leerkracht kijkt dagelijks de 
huistaak na. 
In de eerste graad wordt er elke dag een taak of een les gegeven, behalve op woensdag. De 
andere klassen hebben elke dag een taak en/of les, maar sporadisch kan er een 
huistaakvrije dag tussen zitten. 
De tijd die een gemiddelde leerling  zou moeten besteden aan zijn taken/lessen is: 

 eerste graad:  
o maximaal 3 taken per week 
o maximaal 10 à 15 minuten per dag 
o elke dag lezen 
o voldoende de tafels herhalen in het tweede leerjaar 

 tweede graad: 
o maximaal 4 taken per week 
o maximaal 4 lessen per week 
o maximaal 20 minuten per dag 

 derde graad: 
o regelmatig werk en opdrachten per week 
o elke dag lessen, zelf te plannen 
o maximaal 1 uur per dag 

 
Dit zou een gemiddelde leerling nodig hebben om klaar te zijn met zijn leerstof.  
We weten dat er grote individuele verschillen zijn tussen leerlingen voor wat  
betreft werktempo, werkkwaliteit, moeilijkheidsgraad van de taak, geheugen, …   
Daarom contacteert u best de leerkracht en/of de zorgcoördinator als uw kind  
bijna het dubbele van deze tijd nodig heeft om zijn taken te maken en zijn lessen  
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te leren. Er kan dan een specifiek programma worden opgesteld of er kunnen  
specifieke afspraken opgemaakt worden voor dit kind.  

 

Schoolrapport 
De school voorziet schriftelijke proefwerken.  Ze verlopen volgens de door de school 
opgegeven planning.  De kinderen van de lagere school krijgen 3 keer per jaar een rapport. 
Nadien is er oudercontact voorzien. Alle kinderen moeten deelnemen aan de proefwerken. 
Spieken of laten spieken worden bestraft. 
 
4.9  ECHTSCHEIDING  
 
Zorg en aandacht voor het kind 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten 
verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. 
 
 
Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 
Briefwisseling 
Brieven en andere documenten zijn bedoeld ter informatie van alle ouders. Indien nodig 
worden op vraag van één van de ouders de brieven per post of email toegezonden. 
Hieromtrent worden duidelijke afspraken gemaakt met de directie.  
Het is echter niet de bedoeling dat de school het communicatiekanaal wordt om individuele 
gegevens binnen het familiale kader door te geven. 
 
 
 
 
4.10  LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN 
 
 
Kleuterschool  
Elke week krijgen de kleuters op maandag en donderdag bewegingsopvoeding (vestiging 
Nieuwrode), op maandag en vrijdag (vestiging Holsbeek). Stimuleer uw kleuter om sportief 
aan deze lessen deel te nemen. Voor de gymles zijn gympantoffels met een witte zool nodig. 
Hiervoor zorgt u zelf.  Gympantoffels worden degelijk getekend. 
 
 
Lagere school 
Elke week krijgen de leerlingen op maandag les bewegingsopvoeding en zwemlessen op 
donderdag.  Deze vakken zijn een verplicht onderdeel van het leerprogramma. Stimuleer uw 
kind om sportief aan deze lessen deel te nemen.   
Leerlingen die om bepaalde redenen de zwemles niet kunnen volgen én niet ziek zijn, 
moeten op dat ogenblik in de school aanwezig zijn. Hiervoor is een schriftelijke verklaring 
van de ouders of eventueel van de dokter (vanaf de tweede opeenvolgende keer) nodig. 
De leerlingen van de lagere school turnen in eenzelfde schoolshirt en groene bermuda.  
Deze outfit bevordert de herkenbaarheid tijdens de gymlessen en buitenschoolse sport- en 
spelactiviteiten. U kan ze in de school aankopen.  (zie bijlage) 
Voor witte gymschoenen zorgt men zelf.  Gym- en zwemkleding, ook handdoeken en 
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badmutsen, worden degelijk getekend. Voor elke vakantie wordt het gympak mee naar huis 
genomen voor een wasbeurt.   
 
 
 
 
 
 
4.11      SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) EN KOSTEN 
 
De school organiseert een aantal één- en meerdaagse uitstappen die aansluiten bij de 
leerinhouden of als zinvol beschouwd worden. Het streefdoel is dat alle leerlingen 
deelnemen aan deze extra-muros activiteiten. De kosten hiervan worden beperkt zoals 
voorzien in de wettelijke regelingen rond de maximumfactuur. 
 
De tweede en derde graad gaan tweejaarlijks een week op openluchtklassen.  Deze week is 
telkens weer een boeiend gebeuren voor elk kind!  Het biedt een unieke kans tot 
karaktertraining en sociaal-emotionele ontwikkeling.   
 
Deze activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en worden 
ingepast in het leerprogramma van de school.  
De betrokken ouders krijgen nog meer concrete informatie in de loop van het schooljaar. 
 
Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros 
activiteiten.  De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname 
aan de eendaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-
muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf schriftelijk aan de school te melden.  
 
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke toestemming van de ouders 
vereist. In de lagere school wordt zoals in de wetgeving voorzien maximum 410 euro per 
kind aangerekend voor de volledige schoolloopbaan. In concreto dient men dit te berekenen 
vanaf 01/09/12 en dit voor alle nog komende jaren van de lagere school. Indien meerdaagse 
uitstappen in de kleuterschool voorkomen, worden hiervoor geen kosten aangerekend. 
 
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten moeten wel degelijk 
aanwezig zijn op school. 
 
 
Buitenschoolse sportactiviteiten 
Regelmatig worden er buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd voor de lagere school 
op woensdagnamiddag.  In de loop van het schooljaar krijgt u hierover meer informatie.  De 
deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend en gebeurt op vrijwillige basis.  De ouders 
dienen zelf voor het vervoer in te staan. 
 
 
4.12 KOSTELOOS ONDERWIJS - BETALINGEN 
 
Als school streven we ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te 
houden.  Wij vragen geen inschrijvingsgeld.  Bovendien zijn alle activiteiten of 
schoolbenodigdheden die nodig zijn voor de ontwikkelingsdoelen in onze kleuterschool en de 
eindtermen in de lagere school kosteloos.  
 

 Geindexeerd bedrag schooljaar 2015-2016 
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Kleuter 45 euro 

Lagere school kind 85 euro 

 

 
 
Dit is “de scherpe maximumfactuur”, naast de in 4.11 vermelde maximumfactuur voor de 
hele schoolloopbaan. Dit bedrag staat los van de onkosten voor soep, voor- en naschoolse 
opvang, middagtoezicht in de eetzaal en abonnementen. 
 
De lijst van bijdragen die worden aangerekend drukken we af op een bijlage bij dit 
schoolreglement. (zie bijlage + een overzicht in september van vrijblijvend aangeboden 
tijdschriften en boekenpakketten met folders – info ook via website www.klim-op.be ) 
 
Bij afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de 
school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  
 
 
 
 
De schoolrekening  
De leerkrachten noteren op een lijst de onkosten van uw kind.  Regelmatig krijgt u een 
factuur mee.  Mogen wij op uw medewerking rekenen om deze rekening zo vlug mogelijk te 
betalen met het aangehecht overschrijvingsformulier of met vermelding van de 
gestructureerde mededeling. Ouders die – om dwingende redenen of door omstandigheden 
– een afwijking wensen op deze bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te 
bespreken, richten zich tot de directie van de school. Dit kan aanleiding geven tot een 
betalingsregeling. 
 
De prijzen voor de opvang, huiswerkklas  en dergelijke vindt u in bijlage. 
 
 
 
4.12  VEILIG VAN, NAAR EN OP SCHOOL  
 
 Vanaf 1 september 2014 is het verplicht om een vestje te dragen als de kinderen een uitstap 
maken met de school. De vestjes blijven op school. Wij voeren deze maatregel in om de 
veiligheid en de zichtbaarheid van onze leerlingen te verhogen. Indien het vestje verloren is, 
kan men een nieuw vestje aankopen tegen €5.Wij raden de kinderen ook aan om een vestje 
te dragen op weg van en naar school indien ze te voet of met de fiets komen. 
 
Veilig aan de schoolpoort 
Voor de veiligheid van onze kinderen is er een slot (klep) bovenaan de poort voorzien.   
Mogen we u vragen om de poort steeds te sluiten.   
Als u om één of andere reden met uw kleuter te laat komt, is het voortaan noodzakelijk om 
uw kind zelf tot in de klas te brengen. 
 
 

Veilig op de speelplaats 
Eens op de speelplaats blijven de kinderen op de speelplaats.  Alleen mits uitdrukkelijke 
toelating van de toezichthoudende leerkracht kan een kind de speelplaats verlaten. 
We vragen aan de kinderen om niet te fietsen op de speelplaats op niet afgesproken 
tijdstippen. 
 

http://www.klim-op.be/
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Afhalen van de kinderen 
’s Middags en ‘s avonds verlaten de kinderen de school onder toezicht van de leerkracht.  De 
ouders wachten onder de luifel op de kleuters en de leerlingen van de lagere school. 
De leerkracht begeleidt ’s middags en ’s avonds de leerlingen tot aan de poort en kinderen 
die alleen naar huis gaan, worden bijgestaan bij het oversteken.   
Kinderen die om 12 uur niet tijdig afgehaald worden, gaan naar de eetzaal.  Daar kunnen de 
ouders hun kind komen ophalen.   
Leerlingen die na schooltijd om 16 uur ( vrijdag om 15.15 uur en woensdag om 11.50 uur ) 
NIET afgehaald zijn, gaan naar de opvang. 
Kinderen die alleen naar huis mogen, brengen bij het begin van het schooljaar een 
schriftelijke toelating bij de directie binnen. 
 
 
Leerlingen met de fiets 
De leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets op de afgesproken plaats in het 
fietsenrek. 
Bij het verlaten van onze school gaan zij hun fiets halen en stappen met de fiets aan de hand 
tot de straat. 
Vervolgens rijden ze rustig rechtstreeks naar huis. 
Wij dringen aan op het gebruik van een fietshelm. 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeersveiligheid 
De onveilige situaties rond de school veroorzaken we grotendeels zelf.  We vragen daarom 
alle ouders om het verkeersreglement correct na te leven. 
 
Tips om het verkeersveiliger rond onze school te maken: 
- We gebruiken de zebrapaden in de buurt van onze school. 
- We dragen onze fietshelm en een fluovestje. 
- We passen de verkeersregels toe. 
- We hebben als ouder een voorbeeldfunctie te vervullen. 
- We zijn steeds rustig en vriendelijk. 
 
Veiligheidsafspraken in de klas en in de gangen 
In elke klas hangen de richtlijnen om te evacueren. 
Twee keer per jaar wordt er een evacuatieoefening gehouden. 
- De kinderen plaatsen hun boekentas ordelijk in de klas of in de gang. 
- De kinderen laten geen spullen rondslingeren in de klas. 
- De kinderen duwen niemand of laten niemand struikelen. 
- De leerlingen zijn rustig in de gang en op de trap.  Zij lopen zeker niet in de gang en op 

de trap. 
 

 
 

4.14 RESPECT VOOR ELKAAR EN VOOR MATERIAAL, AFSPRAKEN 
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Omgangsvormen 
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze respect hebben voor elkaar en voor elkaars 
bezittingen. De school verlangt van de kinderen een keurig taalgebruik. Leerlingen, ouders, 
leerkrachten en directie begroeten elkaar op een beleefde manier. 
Bovenstaande regels blijven van toepassing wanneer leerlingen deelnemen aan buiten- of 
naschoolse activiteiten. 
 
 
Kledij 
Het kapsel en de kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.  Teenslippers, topjes met 
spaghettibandjes of blote buik dragen de kinderen thuis.  Petten blijven in de gang. Voor de 
veiligheid van de kinderen worden grote oorbellen, scherpe sieraden en sierspelden niet 
toegestaan. 
Voor de gymles dragen de kinderen aangepaste kledij: een schoolshirt, een groene bermuda 
(in school te verkrijgen) en gympjes. 
 

 

Schoolmateriaal 
De leerlingen dragen zorg voor de boeken en andere schoolmaterialen die ze ter beschikking 
krijgen.  Wij bevelen dan ook een degelijke schooltas aan. 
Boekentasjes, jasjes en andere kledingstukken, vooral van de jongste kleuters, zou u best 
tekenen met de naam van uw kind. 
We vragen ook eerbied voor de natuur en de beplantingen op school, voor de gebouwen en 
het meubilair. 
Aangerichte schade wordt door de ouders vergoed (onder andere gebroken ruiten, 
beschadigde boeken).  
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren 
gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen 
aan de ouders. Leerlingen brengen geen materiaal van thuis mee, indien ze dit toch doen 
zijn ze zelf verantwoordelijk voor het materiaal.  
Vriendenboekjes worden toegelaten vanaf de lagere school. 
 
Verjaardagen 
De viering van een verjaardag gebeurt met een kleinigheid voor het klasgebeuren bv. een 
cake, een koekje voor elk kind, … (GEEN individuele pakjes).  Help de kinderen om blij te 
zijn met een attentie, hoe klein ook! 
Uitnodigingen voor feestjes worden niet meer uitgedeeld op school.  
 
 

Rookverbod  
In de school geldt een algemeen rookverbod, zowel in de gesloten ruimtes als op het 
grondgebied van de school. 
 
 
 
4.15  LUIZEN 
Iedereen kan geplaagd worden door deze ongewenste bezoekers. Zelfs mits een goede 
hygiëne kan men niet vermijden luizen te krijgen. Wanneer uw kind luizen heeft, contacteer 
dan onmiddellijk de juf of de directeur om uitbreiding binnen de school te vermijden. 
Om u als ouder tegemoet te komen in de bestrijding tegen hoofdluis heeft de school een 
kriebelteam opgericht. Dit team bestaat uit vrijwillige ouders en een leerkracht. Concreet wil 
dit zeggen dat na iedere vakantie en net voor de grote vakantie uw kind wordt nagekeken op 
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hoofdluis. Wanneer er luizen of neten worden gedetecteerd wordt hiermee discreet 
omgegaan en wordt dit gesignaleerd aan de ouders. 
  
 
 
4.16 ZORG EN LEREN 
 
Wat de kinderen allemaal leren… 
Het schoolbestuur en het schoolteam willen aan elk kind een rijk, intercultureel, christelijk 
leef- en leermilieu aanbieden met oog voor de algemene ontwikkeling van het kind.  We 
streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt in onze school en in de klas. 
Deze doelen van ons opvoedingsproject worden geconcretiseerd in het schoolwerkplan en 
via het onderwijsaanbod uitgewerkt in de leerplannen van het katholiek onderwijs voor de 
volgende leergebieden: 
 Godsdienst 
 Nederlands ( in de lagere school ook tweede taal Frans ) 
 wiskundige initiatie ( kleuterschool ) en wiskunde ( lagere school ) 
 wereldoriëntatie  
 lichamelijke opvoeding 
 muzische vorming 
en voor het lager onderwijs voor de leergebiedoverschrijdende thema’s:  
 leren leren 
 sociale vaardigheden 
 ICT 
met het oog op het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. 
 
 

Geef ze een pluim en kinderen krijgen vleugels 
Onze school hecht veel belang aan het warm onthaal van elk kind. De goede sfeer op onze 
school garandeert dat elk kind zich geborgen voelt. 
Regelmatig zal uw kind de werkjes meebrengen die het zelf gemaakt heeft, evenals de 
aangeleerde versjes en liedjes.  Waardeer ze…  Kinderen een pluimpje geven, doet 
wonderen! U kan ook helpen bij het inoefenen van de versjes en liedjes.  Herhaling 
stimuleert het geheugen. 
 
 
Zorgbeleid 
Onze school besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van elk kind met zijn eigen 
mogelijkheden en problemen. 
Aanbod op klasniveau:  
 differentiatie ( aangepaste opdrachten op het niveau van het kind ) tijdens de lessen 
 hoekenwerk in de klassen 
 contractwerk… 
Aanbod op schoolniveau: 
 kindvolgsysteem vanaf de kleuterschool 
 multidisciplinair overleg ( overleg van directie, klastitularis, zorgcoördinator, CLB en 

eventueel een externe hulpverlener ) 
 De zorgcoördinator biedt ondersteuning op school- en klasniveau.  
 Individuele ondersteuning van een kind is mogelijk indien de leerachterstand niet in de 

klas zelf kan opgevangen worden.   
 
 
Revalidatie / logopedie tijdens de lessen 
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Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen 
tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier 
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet 
plaatsvinden;  

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

- een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.  
 
Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een 
gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 
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Beste ouders, 
 
 
Uitgaande van de doelen en waarden, beschreven in ons opvoedingsproject, hebben we 
getracht een beeld te schetsen van hoe er in onze school wordt gewerkt en geleefd. 
We vinden het heel belangrijk dat ouders en leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.  
Deze inlichtingen en afspraken moeten dan ook beschouwd worden als een hulp bij de 
ontwikkeling van uw kind. 
 
Door uw kind in te schrijven en de inschrijvingsfiche te ondertekenen verklaart u zich 
als ouders mede namens uw zoon of dochter in ieder geval akkoord met ons 
opvoedingsproject, ons schoolreglement en de algemene informatie zoals opgenomen 
in deze schoolbrochure. 
 
 
 
 

Heb je al eens naar kinderen gekeken ? 
Ze kijken heel anders tegen het leven aan, 

ze moeten nog op hun tenen staan 
om alles beter te zien, 

ze lopen met hun neus dichter bij de grond 
en dichter bij de werkelijkheid. 

Ze spreken nog zonder doekjes, 
ze denken rechtlijnig, 

ze voelen met heel hun hart, 
ze stellen vragen waar geen antwoord op is, 

ze ontwapenen je met hun grote ogen. 
Uit hun mond hoor je de echte waarheid 

en soms komt die hard aan, 
ze kunnen je doen blozen, 

kinderogen kunnen je heel klein 
doen worden… en goed ! 

 
 

E. Stynen 
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5 BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Organogram, gegevens van personen (2 blz.) 
Bijlage 2  Lijst van bijdragen die worden aangerekend aan de ouders (1 blz.) 
  Kosteloos onderwijs (5 blz.) 

Bijlage 3 Vakantiedagen, lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen (1 blz.) 
 
 
Volgende bijlagen kunnen indien nodig bij de directie van de school aangevraagd worden: 
 
 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 
 Verklaring betreffende de afwezigheid van een leerling 
 Verklaring van het aantal gevolgde schooljaren lager onderwijs 
 Aanvraag tijdelijk onderwijs aan huis 
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Bijlage 1 Organogram van de schooljaar 2015-2016  

 

 

 

Onderwijzend personeel: 

Holsbeek Dorp (HD) 

Onderwijzend personeel:  

Nieuwrode (NR) 

Administratief personeel 

Holsbeek / Nieuwrode 

Lucia D’Hoker (18/24)+ 

Tamara Van den Bergh  

(op dinsdag) 

 

 

(2,5- jarigen) 

Nathalie Lindekens eerste 

kleutergroep 

(2,5- + 3- jarigen) 

 

An Van Even 

Administratie 

Middagtoezicht NR 

Zorg lagere school 

Leen Jacobs 

(3- jarigen) 

Katleen Dekeyser  

 tweede kleutergroep 

 (4- + 5- jarigen) 

Dieter Van Hove 

ICT 

  

Deborah Van Cayseele 

  (4- jarigen) 

Veerle Van Eijgen  

eerste graad  

(6- + 7- jarigen) 

 

Nathalie Van Loock 

(5- jarigen) 

Aagje Declercq 

tweede graad  

(8- + 9- jarigen)  

 

An Van Emelen  

Zorg kleuters 

Vanessa Van Hove 

 derde graad 

(10- + 11- jarigen) 

  

 

 An Van Emelen  

Zorg kleuters 

 

Kleuterturnen Kleuterturnen  

Mia Van Eyken  Mia Van Eyken   

 

  LO LS  

 Natasja Bamps  

Sport : Lager onderwijs 

Zwemmen lager onderwijs 

 

Kinderverzorgster  

 

Kinderverzorgster  

 

Arbeidspersoneel 

Inrichtende macht = vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek 

Klein Langeveld 30 

3220  HOLSBEEK 

Voorzitter: Dhr. L Hertogs 

 

 

Directie: Nancy Theunis 
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 Jasmien Mertens Simon Fonteyn 

Pedagogische omkadering Pedagogische omkadering CLB 

Kirstin De 

Laet(zorgcoördinator) 

 

Kirstin De 

Laet(zorgcoördinator) 

 

Magda Geenen 

Heidi Baeten 

Marijke Pauwels 

  Dr. L. Hoebanx 

 
 
 
 
 
Buiten de schooluren is de directie in dringende gevallen ook te bereiken: 
 Nancy Theunis 
 0474/64 90 59 
 
Inrichtende macht: schoolbestuur 
VZW Katholiek onderwijs Holsbeek 
Voorzitter :  Dhr. L Hertogs 
Leden:            Dhr. P. Vercammen, Mevr. I. Peeters, Mevr.G. Pepermans, 

Dhr. M. Crab, Dhr. S.Vandenbergh. 
Gevolmachtigde van het schoolbestuur: Dhr. L. Hertogs 

Het bestuur is te bereiken via l.hertogs@skynet.be 
 
 

Oudercomité Nieuwrode 
Waarnemend Voorzitter : Anna Zawadska 
Leden: Nicole Vissenaeken,; Peter Kempenaers, Stef Hoeben, Bram Gutschoven, Joke 
Gysels, Isabelle verstraeten 
 
Oudercomité Holsbeek: 
Voorzitter:Sam Maes 
, Katia Verheyen, Dirk Lievens, Koen Bruelemans, Brigitta Van Geel, Yves De Glas, Johan 
Van Hemele. 
 
Schoolraad 
Voorzitter:       Mevr. Katleen Dekeyser 
                                                                                 katleen.dekeyser@klim-op.be 
Secretaris:      Mevr. Aagje Declercq 
Afgevaardigden voor de ouders:   
       Dhr. Bram Gutshoven (Nieuwrode) 
                                                                                 Dhr. Koen Bruelemans (Holsbeek) 
                                                                                   
Afgevaardigden voor het personeel:   Mevr. Katleen Dekeyser  
                                       Mevr. An Van Emelen 
                                                                                  Mevr. De Clercq Aagje  
  
Afgevaardigden voor de lokale gemeenschap: Mevr. Nicole Vissenaeken  
                                                                                 Dhr. Raymond Stroobants 
         
 
 
LOC  
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Voorzitter:  Dhr. Leo Hertogs 
Leden: schoolbestuur: mevrouw Gerarda Pepermans 

directie: mevrouw Greet Daniëls,waarnemende directie: Hilde Nackaerts 
mevrouw Nancy Theunis 

leerkrachten: mevrouw Nathalie Van Loock, mevrouw Leen Jacobs 
 

Interne beroepscommissie: 
Voorzitter: Dhr. Leo Hertogs 
 

Medewerkers CLB 
Directeur :   Mevr. H. Boonants 
Schoolarts :   Mevr. L. Hoebanx 
Verpleegkundige :  Mevr. H. Baeten 
Maatschappelijk werker : Mevr. M. Pauwels 
Psycholoog/pedagoog : Mevr. M. Geenen 
 

 

 

 
 

Bijlage 2: Lijst van bijdragen die worden aangerekend aan de ouders 
 

De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt (zie overzicht 

kosteloos onderwijs).  Bij de aanvang van het schooljaar vragen we u enkele spullen aan te 

schaffen die ook thuis gebruikt zullen worden.  Onderstaande diensten en voorwerpen worden op 

de schoolrekening genoteerd. 

Hieronder vindt u een lijst met bijdragen die u kunnen worden aangerekend tijdens het lopende 

schooljaar. De prijzen zijn richtprijzen. 

 

Kleuters 

Culturele uitstap  € 5,00 

Schoolreis   € 15,00 

Muzisch project   € 3,00 

Sportdag                                 € 3,00 

 

Lagere school 

Toneel    € 4,50 

Sportdag   € 7,00 

Schoolreis   € 15,00 of €25,00 

Project muz. vorming  € 5,00 voor eerste + tweede graad 

Project muz. vorming   € 17,50 voor derde graad 

Schaatsen   € 7,50 

Zwemmen € 0 

 

Volgende items zijn facultatief en vallen buiten de maximumfactuur 

 Opvang Nieuwrode:  Tussen 7.00u. – 7.30u. : € 0,50 per begonnen kwartier 

              Tussen 7.30u. – 8.15u.: € 1,00 

              Tussen 16.00u. – 18.00u.: € 1,00 per begonnen uur 

  Minuten na 18.00u.: aan 0,15 per begonnen minuut. De opvang eindigt om  
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                        18.00u, Haal de kinderen tijdig op. Vanaf de vierde keer dat u uw kinderen  

                         te laat ophaalt, wordt een tarief van € 0,50 per minuut aangerekend.    

Huiswerkklas Nieuwrode €2 voor huiswerkklas Van 16.OOu. tot 16.3Ou. + opvang tot 

17.00u          

Opvang Holsbeek: tussen 7u30 en 8u30: € 1,5 

                             € 1 per begonnen uur. 

Woensdagnamiddag (De Gobbel): € 2 per begonnen uur. 

 

 sportkledij (enkel voor de lagere school): 

o witte T-shirt met schoollogo  €10 

o groene bermuda   €10 

 

 abonnementen voor tijdschriften, vakantieboeken en boekenpakketten:  

 de prijzen worden gedurende het schooljaar via briefwisseling meegedeeld. 

 

 Schoolfotograaf   € 15,0 

 

 Waarborg cd-rom Rekensprong € 10,00 

 

 

 Bij opvraging van leerlingengegevens door ouders € 0,50 per kopie 

 

 
 

 

 
KOSTELOOS ONDERWIJS 

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

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

Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap,  

katrollen, tandwielen, bouwdozen,… 

Handboeken, schriften, werkboeken en –

blaadjes,  

fotokopieën, software 

- 

ICT-materiaal Computers inclusief internet, tv, radio, 

telefoon,…  

Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,  

jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,  

cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,… 

Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, 

kinderromans,  

poëzie, strips,... 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 

denkspellen,  

materiaal voor socio-emotionele 
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ontwikkeling,… 

Meetmateriaal Lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek,  

klok (analoog en digitaal), thermometer, 

weegschaal,… 

Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, 

cassetterecorder,  

dvd-speler,… 

Muziekinstrumenten Trommels,… 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling,... 

Schrijfgerei Potlood, pen,… 

Tekengerei Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…  

Atlas (ET WO 6.11) 

Globe (ET WO 6.2) 

Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7 en 6.8) 

Kompas (ET WO 6.3) 

Passer (ET WIS 3.5) 

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 

2.3) 

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) 

- 
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KOSTELOOS ONDERWIJS 

 

kleuterschool 
 Krijgen en houden In bruikleen In bruikleen met 

waarborg 

elk schooljaar 

 

 

 

 

Heen- en  

weermapje 

 

in overleg met de juf 

bibboeken 

 

 Indien verloren of 
stuk, zelf te 
vervangen! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

 

 

NAAST KOSTELOOS ONDERWIJS ZELF AAN TE KOPEN 

 
 Stevig schooltasje 
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KOSTELOOS ONDERWIJS 

 

1ste en 2de leerjaar 
 Krijgen en houden In bruikleen In bruikleen met 

waarborg 

elk schooljaar 

 

 

 

 

lijmstift 

blauwe balpen 

rapportmapje 

werkboeken 

schriften 

potlood 

 

in overleg met de juf 

bibboeken 

 

 

 

CD-rom Rekensprong 

voor 2  

schooljaren 

gom 

groene balpen 

huiswerkmap 

 

 

individueel 

lat 20 cm 

schaar 

ringmap W.O. 

ringmap godsdienst 

schriftomslagen 

leerboeken 

 

klassikaal 

kleurpotloden  

viltstiften 

 

 Indien verloren of 
stuk, zelf te 
vervangen! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

 

 

NAAST KOSTELOOS ONDERWIJS ZELF AAN TE KOPEN 

 
 boekentas 
 schooletui 
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KOSTELOOS ONDERWIJS 

 

3de en 4de leerjaar 
 Krijgen en houden In bruikleen In bruikleen met 

waarborg 

elk schooljaar 

 

 

 

 

blauwe balpen 

contractmap 

rapportmapje 

lijmstift 

schriften 

werkboeken 

inktpatronen 

agenda 

groene balpen 

 

in overleg met de juf 

bibboeken 

CD-rom Rekensprong 

voor 2  

schooljaren 

vulpen 

potlood 

gom 

geodriehoek 

fluostift 

inktwisser 

huiswerkmap 

individueel 

passer 

leerboeken 

toetsenmap 

lat 30 cm 

schaar 

uitwisbaar stiftje 

 

klassikaal 

kleurpotloden 

viltstiften 

 

 

 Indien verloren of 
stuk, zelf te 
vervangen! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

 

 

NAAST KOSTELOOS ONDERWIJS ZELF AAN TE KOPEN 

 
 boekentas 
 schooletui 
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KOSTELOOS ONDERWIJS 

 

5de en 6de leerjaar 
 Krijgen en houden In bruikleen In bruikleen met 

waarborg 

elk schooljaar 

 

 

 

 

lijmstift 

blauwe balpen 

schriften 

rapportmapje 

groene balpen 

fluostift 

gom 

 

in overleg met de juf 

bibboeken 

CD-rom Rekensprong 

voor 2  

schooljaren 

potlood 

geodriehoek 

huiswerkmap 

 

individueel 

lat 

passer 

schaar 

rekenmachine 

leerboeken 

schriftomslagen A5 

toetsenmap 

contractmap 

muziekmap 

godsdienstmap 

 

klassikaal 

kleurpotloden 

viltstiften 

 

 

 Indien verloren of 
stuk, zelf te 
vervangen! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

Indien verloren of 
stuk, waarde 
betalen aan de 
school! 

 

 

NAAST KOSTELOOS ONDERWIJS ZELF AAN TE KOPEN 

 
 boekentas 
 schooletui 
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VRIJE BASISSCHOOL KLIM-OP 
  

Losting 43 

3221 Nieuwrode 

Tel: 016-560918 

Sint-Maurusstraat 1 

3220 Holsbeek 

Tel: 016-449780 
 

 

Kalender van de vakantiedagen en activiteiten 

voor het schooljaar 2015-2016 
 

 

 

Opendeurdag te Nieuwrode: dinsdag 25 augustus 2015 van 18u. tot 20u. 

Om 20u: infoavond: werking graadklas en zorg op school 

Opendeurdag te Holsbeek: dinsdag 25  augustus 2015 van 18u. tot 20u. 

Oudercontacten Holsbeek: maandag 7 september om 19u30 + oudercomité om 

20u30 in de parochiezaal. 

 

Begin van het schooljaar: 

 

 dinsdag 1 september 2015 

 maandag 7 september om 19u30: oudercontacten VBS Klim-Op Holsbeek  

 maandag 7 september om 20u.: oudercontacten VBS Klim-Op Nieuwrode 

 maandag 7 september om 20u30: vergadering oudercomité Holsbeek in de parochiezaal 

 dinsdag 8 september om 20u.: vergadering oudercomité Nieuwrode in de eetzaal 

 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

 

 maandag 28 september (facultatieve verlofdag) 

 woensdag 7 oktober 2015 ( pedagogische studiedag ) 

 zaterdag 31 oktober 2015 tot en met zondag 8 november 2015 ( herfstvakantie ) 

Activiteiten van het eerste trimester: 

 maandag 26 oktober 2015 Gespreksavond i.s.m. ’t Lampje Heverlee om 20u. in Nieuwrode 

 vrijdag 4 december 2015: Sint op school 

 donderdag 17 december 2015: Kerstmarkt met boekenbeurs. 

Kerstvakantie: 

 

 zaterdag  19 december 2015 tot en met zondag 3  januari 2016 

 

Vrije dagen van het tweede trimester: 

 woensdag 20 januari 2016 (pedagogische studiedag) 

 zaterdag 6 februari 2016  tot en met zondag 14 februari 2016 ( krokusvakantie ) 

 woensdag 9 maart 2016 (pedagogische studiedag) 

 

Activiteiten van het tweede trimester: 

 donderdag 14 januari: start inschrijvingen broers en zussen geboortejaar 2014 

 vrijdag 18 maart 2016: grootouderdag in Nieuwrode 

 vrijdag 25 maart 2016: grootouderdag in Holsbeek 

 

Paasvakantie: 

 

 van zaterdag 26 maart 2016  tot en met zondag 10 april 2016 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester: 
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 donderdag  5  mei 2016 ( Hemelvaart) 

 vrijdag 6 mei 2016 ( brugdag) 

 maandag  16 mei  2016 ( Pinkstermaandag ) 

 vrijdag 10 juni 2016 (facultatieve verlofdag) 

 donderdag 30 juni 2015 eindigt de school om 12u 

 

 

 

Activiteiten van het derde trimester: 

 zondag 1 mei 2016: ontbijt aan huis 

 zaterdag 28 mei 2016: schoolfeest in Nieuwrode 

 zaterdag 4 juni 2016: schoolfeest in Holsbeek 

 

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 2016 

 

 


